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B E R I G H T
" ' WEGENS EEN

)

' 'w'e r' ïG^/T' Ü I G
•

: O ivi

WALVISSEN
T E S C H IE T E N,

DOOR.

j O H N B o N D
MED. DOCr,

'(Fhïltf, Tranfaê. ifst. VoL.'XLvir. p. 429.

Voorgelezen den (23 April 1752.

ALeer ik eene byzoiidere befchryving vati

die Werktuig geeve, vraag ik verlof om

éen bericht voor af te laateti gaan wegens de

gewoone manier op welke men tegenwoordig de

Walviffen dood, zoo als dezelve my door ge-

loofwaardige Lieden, die op Groenland gevaa-

ren hebben , verhaald is. Die 'er onkundig vari

zyn zullen dus kunnen zien, hoe gevaarlyk eii

onzeker die Viflerye, en van hoeveel belang

eenige verbetering daaromtrent zy, ten einde

ze gelukkiger moog uitvallen.

De WalvifTen innerlyk van het zelfde maak-

fel zynde als de viervoetige Dieren, moeten

dikwils aan de oppervlakte van het water koo-

men oni adem te fchepperi ; en vs^anneer zy uit

Hunne ruime longen de verdunde lugt door eeri

II. Deel; - A riaau-



a Bericht WEGENSEEN Werktuig

naauwe buis , die zig boven het opperil Kaake»

been uitfteckt , wegdryven , maaken zy een

groot geraas, het welk de Viffers '/ Blaazen van

den fValvis noemen. Dit geraas brengt de Vis*

fers, die op dit fein wagten, in bcweeging,

wanneer zy in een floep , die van de noodzaak-

lyke gereedfchappen voorzien is, zagtjes na den

Vis roeijen. De Harpoenier, gelyk ze hem
noemen , zit mede te roeijen voor in de floep

,

en let op eenige flille tekenen , welken de fl:ier-

man hem geeft om hem te onderrechten , dat hy

naby genoeg is, ora den Walvis te treffen. Dan
neemt de Harpoenier den harpoen in zyne

beide handen (*J en fchiet hem in den Vis, die

zoodraa niet is getroffen , of hy zwemt zoo won-

dcrlyk gezwind na beneden, dat de lyn die aan

den harpoen vafl;is, meenigmaal diepe kerven in

den floep fnyd, ftaande een man met een bylge»

reed om de lyn te kappen zo ze niet vry afloopt.

De Walvis, door den harpoen gekwetft, blyft

langer dan naar gewoonte onder water, tot dat

het bloed, door de geweldige lighaamsbewee-

ging, by het hart verzameld, en by gevolg op-

gefl:opt is in het hoofd ; zulks de invloed van

het zenuwfap afgebrooken, de zwemblaas ver-

flapt,

() [7rt leide zyne handen. De Heer Bond zegt dit te vd-

ftrekt. Veele Harpoeniers werpen den harpoen uit do

enkele rechterhand; terwyl zy op hunne linkerhand den

voorganger , d. i. een touw van zes vademen lang, waaraan

de harpoen gefplift is, opgefchooten hangende hoiidea.j
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flapt, en de Vis flaauw wordt j als wanneer hy

weder boven komt om nieuwen idem te haaien j

en eenigen tyd te ruftenom de vervloögengeefteh

te vergöedeh; het welk de viflèrs iri acht nee-

mende nd hem toe roeijen, en den Vis met lange

lenzen afmaaken.

Uit dit verhaal blykt, dat de groótfte zwaa^

righeid beftaat iii de lyn door middel van deii

harpoen aan den Walvis vaft te krygen. Ten

deezen einde heeft de harpoen weerhaaken,

pylsgewyze. Hy is gemeenlyk twintig ongen

Zwaar, en omtrent twee voeten lang, met ee-

nen kleinen fteel van buigzaam yzer die in een

huisje uitloopt aan 't welk de lyn gefplift is, eii

waar in een' houtene fchacht fteekt, weshalve f*)

men hem met geen trap van wisheid verre

kan werpen t Waarom de Viffers nimmer zeker

zyil

(*) [ Weshalve éen hem geen trap van wisheid verre kan

ixterpen-^Era^ Is wat laag ten opzigt van de Nederlanders

gefprooken. Daar vaaren nog ten deezen dage Hollandfe

Kommandeurs en Harpoeniers, welken ik des noods kan

notva&n, óxQftilJlaande den harpoen, ter lengte vanden gebee»

knyjavan anderbalven voorganger recht uit kunnen fchieten.

Het gebeurt dat een harpdenier om 't eerft aan den Vis vaft te

zyn, over de floep en 't volk van een ander fchip, dat op den-

zelfden vis jacht maakt, heen fchiet in 't lighaam Van den Wal-

vis. Enmenmoetbegrypen, dat de vaart, met welke de har-

poen geworpen word , te fneller is naar reden van de fnelheid

;

met welke de floep zelve voort word geroeid. Voor 't ove-

rige denk ik, dat de deiningen den fchutter met lit?id^

Waivisboog meermaalen zouden doen mis fchieten:]

II. Deel. A 2
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zyn van een Walvis te fchieten , ten zy ze maar

een Tard, d. i. drie voeten ver van liem af,ofon-

middelyk boven hem zyn ; en aldaar zyn ze zoo

zeer beducht om aan ftukken geflagen te wor-

den dat ze dikwils goede gelegenheden tot vis-

ferye miflen, treffende zelden een vis aan, die

tam is. Menigmaalcn zien zy op negentig voe-

ten afflands van hunne floepen veertig Walvis^

fen , doch kunnen 'er niet eenen van treffen ten

zy die flaape , of haare jongen zooge. Hier

van daan komt het dat deeze vifferye niet beter

flaagt, en men zig in de noodzaaklykheid be-

vind van prys te moeten geeven om de Reders

(the adventurers) fchadeloos te flellen. Wy zien

'er teffens uit , dat een Werktuig , het welk den har-

poen negentig voeten ver zou kunnen Ichieten met

eene genoegzaame kracht en in eene behoorlyke

richting , kans geeven moet van dertig Walviffen

te vangen tegen eenen op de gewoone wyze.

Om dit einde te bereiken zyn verfcheide Werk-

tuigen, doch allen vrugteloos, voorgefteld. Men
heeft de proefgenoomen met den handboog , maar

die was te zwak, en te onderhevig om^door de

vorfl aan fluk te breeken in deeze koude gewellen.

Vervolgends heeft men , met geen beter uit-

flag naar my gezegd is , van het buskruid gei-

bruik gemaakt. Want behalven de bezwaarlyk-

heid om deeze harpoenen, inzonderheid dewyl

ze eene lange lyn met zig moeten naaileepen,

weg te fchieten , zoo jaagt het daarenboven alle

de
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de Walviffen van de plaats , daar het gefchoo-

ten word, het zy door 't vuur, of door den

flag dien 't maakt; miflchien door beiden^

doch ik verbeelde my, meer door het geraas,

dan door het Hcht ; want in het zomerfaizoen is

het eenige maanden agter een in deeze gewes-

ten geduurig dag, zo dat eene flikkering van

buskruid niet zeer aanmerklyk zyn kan. Ik

weet wel, dat de belle Natuurkenners twyfelen

of de Viflen wel hooren kunnen en of het water,

als niet in een gedrukt kunnende worden , wel

kknkverwekkende golvingen beneden zyne

oppervlakte voortduwen kan : Maar , niette-

ftaande de verfcheidène vernuftige proefnee-

mingen waardoor beweezen word, dat het wa-

ter niet in een gedrukt kan worden, zyn'ernog-

tans eenige gevallen dié deeze gevolgtrekking

fchynen tegen te fpreeken;gelykdaar is de weer-

omfluiting van harde lighaanlen die fchuins op

de oppervlakte van het wacer ftooten, welke

weeromiluiting bewyfl: dat het water veerkracht

heeft , en by gevolg al in een gedrukt kan wor-

den. Men zal hier tegenwerpen, dat de dee-

ien der harde lighaam in een gedrukt wor-

den, niet het water 5 maar ik vermoede, dat

als men dezelfde middelen in 't werk fielt om
een kriftalle bal, een ftuk diamant, of gehard

ftaal in een te drukken, men dezelfde reden,

als voor 't water hebben zal, om te befluiten,

dat zy niet in een gedrukt konnen worden , hoe-
lï, Desl. A 3 wel
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•wel ik verzekerd ben, dat zy allen van het watey.

zullen weerom fluiten , zo ze hetzelve ftooten in

eenigen hoek van minder dan vyftien graaden

Ik flaa geen twyfel aan deeze proefneemin-

gen, te wekten, dat men door geene aange-

wende kracht het water tot kleiner omtrek in

eenperfeji kan: maar wy hebben reden om te

twyfelen , of het water wel een volftrekt hard

lighaam zy. Om door eene zuivere prpeve te

belliffen of het geluid onder water overgebracht

kan worden, verzocht ik eenen myner kennis-

fen om op den oever van een rivier te (laan tof

dat ik omtrent drie voeten diep onder het water

zou gedooken zyn , en als dan eenige woorden,

welke hy zou willen , met een harde flem uitte-

fpreeken. Die woorden hoorde ik onderfchei-

denlvk onder het water , en herhaaldeze toen ik

inyn hoofd weer boven had geftoken : het welk

bewyft, dat geluid onder het water ovegebracht

word, en dat de VifTen hooren kunnen byal-

dien zy een daartoe welgefchikt zintuig hebben.

In de mcellc vüTen, die ik onderzocht heb, zyn

*er tuffen de pogen en het uiteinde van het bo-

venfl Kaakebeen gaten ; niet in 'c midden,

maar digter by de aogen. Beneden die gaten

in het vel, is eene taamlyk wyde holligheid,

op welker bodem eene vleezige zelfllandigheid

is, die ryklyk van zenuwen voorzien is door

middel van een dikken draad die uit het voo;.-

gedeelte van 'i brein zyn oorljuong neemt, en

door
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door het onder gedeelte van den oogbol loo-

pende, zig aldaar in verfcheide takken fpreid

,

waar van eenige in de deelen omtrent het uitein-

de van 't bovenft kaakebeen geplaatfl: zyn, ter-

wyl een groote tak van den voorgemelden draad

zig verheft in de zelfftandigheid welke op den

bodem der bovengezegde heiligheid is ; en dee-

len toeftel houd ik voor het gehoortuig van de

viffen. Deeze groote zenuw is door fommigc

fchryveren de reuk-zenuw der viiïen genoemd,

maar ik denke dat zy waaragtiger en eigenlyker

kan aangemerkt worden als eene verzameling

der zenuwen die de zintuigen van den fmaak,

de reuk, en, het gehoor uitmaaken, by een be-

paald in één omkleedfel , het welk uit de her-

fenvliezen zynen oorfprongk neemt. Uit dit

alles wilde ik befluiten dat de Viffen hooren;

en dat gevolglyk het buskruid het rechte middel

niet is om de harpoenen te fchieten. Het werk-

tuig dat ik tot dat einde wilde aangepreezen

hebben, is het oude flingergevaarte (^Balifta)^^

welk zeer naauwkeurig in het dertiende hoofd

-

ftuk vanPo/y5/«j, door den heere Folard in 't

frans vertaald, befchreeven is. Zyn W. Ed.

heeft het ten naauwkeurigften onderfcheiden

van den zwB.?LïenfchieiboogQCatapulia'), met den

welken de meeften der oude hiftoriefchryveren

het verward hebben , fchoon deeze twee werk-

tuigen tot onderfcheidene gebruiken dienden;

want de Catapulta wierp groote brokken metaal en
ü, DsEfc. A 4 ileen
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fteen in eene kromme paraboUJe linie ;, en de Ba^

lilia fchoot pylen , fommigen van zedig ponden

gewichts 5 in eene horizontale richting. De

werpkracht van beide deeze werktuigen beftond

in gefpanne peezen van gedraaid koord, wel-

ken een boogveêr, die tegen haar middelpunt

ruftte , wegftieten. In de Catapulta werkte

deeze boogveêr rechtftandig na om hoog, en

wierp klootsronde lighaamen, als hier boven

gezegd is , wtg-^ maar in de Balifta wareii ''er

twee, die horizontaal bewoogen wierden ,

en eveneens werkten als een handboog. 't Is

niet noodig verder in eene befchryving te tree-

den 'van dit werktuig, naardien ik een haauw-

keurig model daar van -in de konftkas van dit

Genootfchap gebragt heb, tot het welk 'ik een

ieder wyze die begeerig is om het te zien.

Ik was genoodzaakt van het oude plan af te

wyken in het fchikken van dit werktuig tot den

harpoen; en ik heb in de plaats van eene hen-

nepe pees die de oude gebruikten , een haairen

koord genoomen. Ook heb ik een nieuw flot,

veel eenvoudiger dan dat van de handboogen

,

door i^o/^rr^ aangepreezen , vervaardigd. Door
verfcheidene proeven heb ik bevonden dat

haair eene zeer duurzaame veerkracht heeft,

die door een graad van hitte of koude, welken

het menflyk lighaam verdraagen kan, hiec

merklyk avoiiI veranderd. Ik fpande een enkel

haair op eene viool drie duimen boven zyne na-

^ -•"
tau-
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tuurlyke lengte ^ liet het 24 uuren flaan ; toen

Draaide ik het af, en het trok zig ten eerflen in

tot zyne voorige lengte. Een enkel haair word

noch verlengd nóch verkort door in 't water te

liggen ; maar een getal van haairen, te faraen

gedraaid, word korter, het welk, toetefchry-

ven is aan de aantrekking der oppervlaktens

,

niet aan de inflorping door de onderftelde inwen-

•dige hoUigheden van het haair, ak aan welket'

beftaanlykheid men nog mag twyfelen.

Tot zoo ver het noodzaaklyk is kan men de

kracht van dit werktuig vermeerderen, door het

getal der veeren of koorden te vermenigvuldigen

,

eii de boogveér langer te maaken die door de pees

na agteren word getrokken, of, met andere woor-

den gezegd , die het werktuig laad . Het zelve heeft

alle noodwendige beweegingën , en is toegefleld-

om op een voetltuk overeind aan het voorfteven

van de Üoep te flaan. Hét is zoo eenvoudig

dat iemant iii' koften tyd gemaklyk leeren kan

hoe het te gebruiken, en als men 'er zig eens

met goeden uitflag van bediend heeft , zullen wy
ïiiet langer de onderrichting noodig hebben van

de Nederlanders , die het van hun belang rekenen

den goeden opgangk , welken wy in elk nut ge-

deeltevan den koophandel maaken, tellremmen.

Als de fchrandere en goedwiUige Ledenvan dee-

ze geleerde Maatfchappye de aangelegenheid van
dit werktuig in overweeging genoomen , en , hoc

verrehet gemqene welweezen daardoor bevorderd
II. Deel. ^.

^
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kan worden, bedacht zullen hebben, hoop ik dat

zy het gebruik daar van by de zulken aanpryzen

zullen, die in de Walvisvangd belang hebben;

zynde het oneigen aan myn beroep , het gebruik

van dit werktuig verder te agtervolgen dan alleen

door het voor te (lellen, gelyk hetflrydig is met

myne neiginge , de regeering laftig te vallen om
gunflbrieven of pryzen , volgens de hedendaagfe

gewinzugtige manier, als hatende zulke erken-

tenis over aan de edelmoedigheid van 't gemeen.

Ik weet dat de invoering van dit werktuig een

Herken tegenfland ontmoeten zal van de Harpoe*

niers , om dat één werktuig meer af zal kunnen

doen dan honderd van hen ; Daarenboven , dat

het domme gedeelte van het mensdom een fterk

vooroordeel heeft tegen alle verbeteringen, ea

vafl gekleefd blyft aan de oude gebruiken.

Een Hollands Kommandeur, die veele jaaren

op Groenland gevaaren heeft, zeidemy, dat in»

dien hy een werktuig had daarhy een harpoen met

genoegzaame kragt vyf en veertig voeten, ver

mede fchieten kon (*) , hy zyne fchepen wel haaft

vol zou vangen; maar, zeidehy, zulk een werk-

tuig uittevinden was onmooglyk, om dat zyne

Landslieden 'er geene kennis van hebben.

N,

VER.
(*) Daar vaaren Harpoenieren genoeg by de Nederlan-

deren , die , met den gangk waar in hunne floep word voort-

geroeld, zoo verre den harpoen werpen, en met deB2«l*

ven den vis treffen kunnen.
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DAt het droogen van Planten, op zulk een

wys ingerigt , dac derzelver gedaante na

verloop van vele jaren onderfcheiden kenbaar

blyve, al van de eerfte tyden, waarin de Kruid-

kunde met alle oplettendheid geoefend begon te

worden , met nuttigheid werkftelUg gemaakt is

,

zal mogelyk elk van Ulieden , zeer wyze Mede-

genooten, metmy toeflaan. Want die //i?r^^r/dr,

die men ookWintertuinen noemt, komen het ge-

heugen der jonge oefFenaren van de Kruidkunde

zeer veel te hulp , en maken hen vafter in de be-

naming der Planten, omdat derzelver byzondere

deelen , de Bloemen namenlyk , Bladen , Vrug-

ten en Wortels, zooveel mogelyk is , aan dezel-

ven bewaard, en voor het oog vertoond worden .^

Gylieden zult mogelyk nog wel geheugen, dat

onze zeer Geleerde Medegenoot , de Heer Quer ,

een Spanjaard van geboorte, twee jaren geleden

een reeks vart gedroogde Planten aan ons allen

vertoond heeft , zoo naaukeurig bewerkt , dat; 'er

U. D£iL. on-*,
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onzes oordeels niets fraaier of netter van die na,
tuur gemaakt kon worden. Gelyk hy een uit-
muntend Chirurgyn, en in de Ontleedkunde er-
varen genoeg is, zoo heeft liy, ^t geen hy van
de Preparaatfiën in dieren wift, tot de Krmdkun-
de overgebragt, endefchoonlblyken, of Mum-
mien

,
van Kruiden toegefleld. Want, wan-

neer er dunne Takjes te droogen waren, gelyk
er altyd velen waren, die al te dikke Stengen
hadden, om welke de Bladen in het droogen zig,
of omgewonden

, of agter welke zy zig ten deele
veribhoolen zouden hebben, zoo trok hy daar
jnet alleen de Bladen af, maar ook de dunner
lakjes, en de Bloemen van hare Steekjes en
droogde zeelkafzonderlyk, en wilt ze vervolgens
met eene byzondere lym zoo kundig aan hare Tak-
jes te voegen, dat men gezegd zou hebben , dat
zy daar nooit van afgefcheiden g^weeü warenHy wende ook alle vlyt en moeite aan, dat
de Bladen, en vooral de Bloemen, hare natuur- -

yke koleur niet zouden verliezen, maar zeer
levendig behouden, waar in hy zyn oogmerk
zoo ver bereikte, dat Planten, door hem ge-
•lymd, het oog bedrogen zouden hebben, indien
de hand door het voelen geen duidelyk blyk van
droogmg gegeven had. Met dezen mynen bra-
ven vriend dikwils pratende over zyne kunft.
greep, en van mynen kant daar by voegende het
geen tot verbetering kon ftrekken, begrepen wy,
üat men, oni de koleu.ren in het droogen van

Plan.
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iPlanten niet te verliezen, zig van een vaardige,

voorzigtige en zagte drooging in een warme plaats

moet bedienen. Dit kan zeer gemakkelyk ge-

fchieden door den behulp van een Oven of van

de zonj door de zon in denzomer, endoorden

Oven in de lente of herfft. In beide deze behan-

delingen moeten de Planten niet al te fterk ge-

drukt worden, en de papieren, tulTen welke zy

leggen, moet men dikwyls verwiOTelen, opdat

ze niet befchimmelen, of zwart worden. Men
moet ook zorg dragen, dat de bundeltjes der pa-

pieren niet te dik zyn, of in een grootere, dan

bekwame, hette te lang gehouden worden. Die

hette, waar mede het menfelyk vlees aangedaan

is, heb ik daar dikwyls de bekwaamde toebe-

vonden : want indien de kruiden ten naaften by

in die warmte eenigen tyd gehouden zyn , vindt

men ze met bewaring van hare koleuren zeer

wel gedroogd, gelyk wy voor dezen albefpeurd

hebben. Wanneer wy de proef namen, op de

fraaifte Bloemen van PlantgewalTen met Bolwor-

tels en Tuberozen wortels, gelyk de Tulpen,

Anemonen, Ranonkels en anderen van dat ge-

flagt, hebben -wy dat niet beter konnen doen,

dan met die Bloemen tuflen de bladen van een

boekje te leggen , en het zelve niet ftyf toege^

drukt in onzen zak te dragen ; want dan hebben

wy de Bloemen, ichoon zy uitgedroogd waren,

met derzelver allerlevendigfte koleuren zoo ver-

cierd gevonden, als of ze nog vers waren.
XL Deel.

j;)e.
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Deze manier aan den gemelden zeer geleer-

den Heer medegedeeld hebbende , en van heni

met alle vlyt ter uitvoer gebragt zynde , heeft

hy zyne Verzameling daar zoodaanig door ver-

fraaid, dat wy naaulyks denken, dat iemand ee-

ne dei^elyke bezitten kan. Tervvyl wy hier me-

de bezig waren , kregen wy in de gedagten , dat

wy eenige andere proeven ontrent het droogen

van Planten moeflen neemen , niet alleen om ze

tuflèn papieren te laten leggen, maar vooral om
tot cieïaad de Takjes der Kruiden met derzelver

Bloemen, hare natuurlyke koleuren behouden-

de , in glazen te bewaren , gelyk men met Bloe-

men , van zyde veertjes of gekoleurd papier ge-

maakt, gewoon is te doen. Het was ons niet

onbekend , dat de gfoote Ontleedkundige Rtiyfch ,

in het droogen van Takjes van Planten zeer ver

gevorderd was , gelyk allen , die zyn Kabinet ge-

zien hebben ,
getuigen , en liog duidelyker bly-

ken kan aan een iegelyk , die des zelfs eerde Ver-

zameling , in druk uitgegeven, gelieft te bé-

fchouwen : want men vindt daar in vele glazen

fleflen met verfcheiden gedierten , en derzelver

byzondere deelen, en de ftopfels der flefTen met

bundeltjes van Zee- en Landgewaffen, en daar

onder eenige zeldzame, vercierd. Ook heugt

ons zeer wel by een anderen arbeidzamen eri

zeer fchranderen Heer voorheen zeer vele Tak-

ken van Plantgewaflen , welker Bladen en Bloe-

men , hoewel gedroogd , hare levendige natuur-
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lyke koleuren behouden hadden, onder glazen

klokken bewaard , gezien te hebben. Wy zyn

daar door dikwyls opgewekt, om te bezoeken,

of wy 't geen voor een geheim werd gehouden

tot ons gebruik ontdekkenkonden . Maar dewyl

'er telkens wat in den weg was , het geen ons

belette ons voornemen ter uitvoering te brengen

,

hebben wy het tot in den voorleden zomer moe»

ten oitflellen. Het geen daar ontrent verrigtis,

zullen wy nu voorftellen , en openleggen.

Bedenkende en overleggende , door welke

hulpmiddelen en met hoedanige omzigtigheid

men zou konnen maken , dat de Planten , te gelyk

met haare Bloemen gedroogd , bewaard zouden

konnen worden, zonder tuflèn papieren famen

gedrukt te zyn, maar zoodaanig dat zy de vol-

komen natuurlyke fchikking harer deelen be-

hielden, en zig als vers vertoonden, heb ik ge-

oordeeld, dat zulks niet , dan door behulp van

de eene of de andere drukking kon gefchie-

den : omdat een drukking veel toebrengt tot

het vermyden van de krimping der deelen, wel-

ke aan fommige Planten, in de open lugt ge-

droogd, zekerlyk te beurt valt. Terwylikdic
overwoog, kwam my te binnen, voorheen van
mynen vriend gehoord te hebben , dat iemand
Geerll korrels tot het droogen van Takjes niet

zonder voordeel gebruikt had, waarom ik niet

naliet te beproeven , of dit middel het oogmerk
Zou beantwoorden, of niet. Hiertoe dan een

II. Deel. VOOr-
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voorraad van potten
,

glazen en doozen, van

verfchillende grootte bezorgd hebbende, heb ik

daar in met alle mogelyke oplettendheid en

voorzigtigheid verfcheiden Takjes van Kruiden

*(Bn Bloemen op zulk een wys tuiïèn de Geerfl:

gefchikt, dat zy^ zonder eenige verandering in

de gedaante der byzondere deelen te ondergaan ^

door de Geerft omringd , en als onderfteund

werden. Dit gedaan zynde , hebben Wy alle

die vaten met papier, waar in gaatjes met een

Haalde geprikt waren , toe gedekt , en dezelven

vervolgens ten deele in de zon op een verheven

plaats, ten deele in een Bakkery, daar het ta-

melyk warm was ,
geplaatft, en aldaar drie

dagen tot het end van de maand Juny latert

ftaan. Toen hebben wy alles uit die vaten ge-

nomen , en Welgedroogd gevonden. Dit egter

had onzen wens zoo niet voldaan , datwy niet tot

het nemen van andere proeven oordeelden te

moeten overgaan , omdat de Blaaden der Takjes

en inzonderheid de Bloemen wat gerimpeld wa-

ren, en vele Bladen op haare oppervlakte de ge-

daante der Geerft korreltjes , als een indruk-

fel , vertoonden. Dewyl wy ons verbeelde-

den, dat de eenige oorzaak hier van was de

gladheid en rondheid van de Geerft zélve , bé-

floten wy tot het voltoojen van deze proef ge-

pelde Geerft te gebruiken: want eerft hadden
wy maar Geerft gebruikt, zoo als ze uit de Dop-
jes , of zaadhuisjes, komt. Derhalve andere

Tak.
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Takjes met gepelde Geerft omringd, en op de.

zelfde wys gedroogd zynde, is het werk niet

voordeeliger uitgevallen, en byna erger ge*

weeft : want behalve de rimpels en indrukfelen

der korreltjes , in de eerfte proef befpeurd, wa-

ren 'er nu in deeze tweede vele korreltjes van

de gepelde Geerft aan deBladen en Bloemen bly*

ven zitten,waar door zy 'er wat ongedaan uitzagen.

Wy dagten van dit werk niet te moeten af-

fcheiden , voordat wy andere Graankorrels

,

zwaarder dan Geerft, tot hetzelfde einde ge-

bruikt hadden j en oordeelden, dat Tarw en

Ryft daar de bekwaamfte toe waren. Met den-

zelfden toeftel dan hebben wy in dezelfde vaten

andere Takjes, in Tarw en Ryft gezet, elk af-

zonderlyk, en ze op dezelfde plaatfen even lang

laten/ ftaan , en fraai gedroogd gevonden. Die

uit de Tarw gehaald werden ^ waren wel ee-

nigfins omgekruld, maar frajer en minder ge-

rimpeld, dan die, welke in de Geerft gedroogd

waren. Hetzelfde had ook plaats gehad in

die, welke in de Ryft geftaan hadden; Dus is

het buiten twyfel , dat de zwaarte van de laatft
"'

gebruikte Graankorrels veel toegebragt heeft,

om de famentrekking der Bladen en Bloemen in

het droogen voor te komen. Wat de indrukking eil

aankleving dezer Graankorrels belangt, in deze der-

de proef was ontrent hetzelfde gebeurd , ïtls in de

voorgaande: want Graankorrels ofZaden van Plan-

ten trekken veel vogt , waar mede de Planten opge-

U' Deel. B vuld
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vuld zyn , uit de Planten ; welke daar in gezet

worden, naar zig, en blyven dus aan dezelven,

nadat ze al gedroogd zyn, nog kleven.

Dewyl dan de genomen proeven onzen wens

nog niet voldeden, dagten wy, dat wy de zaak

nog niet raoeilen opgeven , maar onze toevlugt

nemen tot andere ftoffen, om in het droogen

tuffen de Planten te fchikken , om ons ontwerp

te voltoojen. Wy hadden wel vele floffen uit-

gedagt^ maar ons vaftelyk verbeeldende, dat

men geen goeden uitflag kon hopen , dan alleen

van zulke lighamen, die te gelyk zwaar en fyn

waren, namenlyk uit gelykvormige zeer kleine

en zware korrels beftaande, door welke de uit

te droogen dingen aan alle kanten gelykmatig

gedrukt, en derzelver famentrekking voorgeko-

men zou worden , hebben wy geoordeeld , dat

alleenlyk Zand daar het bekwaamde toe zyn zou:

en de uitkomft heeft ons niet bedrogen , gelyk

blyken zal uit hetgeen wy nu zullen voorllel-

len. Op dezelfde wys, als wy te voren vele

Takjes van Kruiden in Geerft, Tarw en Ryft

gedroogd hadden, hebben wy vele anderen ge-

plaatft in vaten , gevuld met gemeen rivier zand

en zand van onze heuvelen, hetwelk geel is,

en na de drooging bevonden, dat het meefle

gedeelte alle de anderen in fraaiheid ver over*

trof. Maar dewyl dit wat te fchielyk en met

te weinig overleg gedaan was , is de proef niet

volkomen gelukkig geflaagd ; want de grofflc

zand-
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zandkorrels, als ook het Hof, dat 'er onder

vermengd was, hadden het werk niet weinig ver-

brod. De grove korrels hadden indrukfels op de

Bladen overgelaten jgelyk de Graankorrels gedaarl

hadden, en het Hof had ze wat befniuld gemaakri'

Maar dewyl 'er weinige of geene rimpels in geko-

men waren , zyn wy van deze manier geenfins af-

geweken, hopende dat wy, meer oplettendheid

gebruikende , óns oogmerk zouden bereiken.

Wy hebben dan van het gele zand afgezien,

omdat het door zyne natuurlyke koleur de Bloe-

men en Bladen te veel befmet, en Hever gemeeii

zand genomen, en wel zulk uitgekozen, het-

welk uit korrels van middelmatige grootte be-

ftaat. Dit hebben wy door een redelyk wydé
Zeef van zyne grofile korrels gezuiverd; en ver-

volgens door een naauwer en zyden zeef zo gezift,

.dat het gelykkorlig en fyn geworden is. Toeri

hebben wy het in water wel gewalTen, opdat

de allerfynfte deeltjes, die 'er in overgebleven

waren, van de grovere afgefcheiden , en met

het water gemengd niogten worden. Hier door

wierd het water troebel, en het zand zonk fchie-

iyk op den grond. Het troebele water goten

wy uit , met het vat op zyde te houden ; en her-

haalden dit met gedurig fchoon water op het

zand te gieten , totdat 'er geene troebelheid meer

te voorfchyn kwam. Het zand, op die wys be-

reid, hebben wy in de zon gedroogd, om tot

nieuwe proeven te gebruiken, Wy hebben dart

II. Deej,. B s. ee.
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eenige nieuwe zeer fraje en frifle Takjes in de

gewone vaten in het zand , van alle vogt ontheven,

gezet; de Bladen en Bloemen met de hand zoo-

danig fchikkende , datderzelverbyzondere deelen,

indien zy holrond [concavcé] waren, met zand

gevuld werden, indien zy bolrond [convexcf\

waren, op het zand rufteden, geene ledige

ruimte tusfen dezelven en het 'zand overlatende.

Ten opzigt van de dubbele Bloemen, die wy
droogden, hebben wy het zand tuffen derzelver

Bloembladen ingewerkt, opdat zy na de droo-

ging niet famengedrukt zouden fchynen, maar

de verfe fchikking harer deelen allefms zouden

behouden. Dit verrigt 2ynde, hebben wy de

vaten , volgens gewoonte , met doorgeprikt pa-

pier gedekt zynde, in de zon gezet; en omdat

dezelve zeer heet fcheen (want het was ontrent

in 't midden van de maand July) hebben wy
binnen de drie dagen alle de Takjes uit de va-

ten genomen, en ze wel gedroogd gevonden,

zonder dat ze gerimpeld waren , en zonder dat

*er eenig fyn zand aangekleefd waar , en, 't geen

ons boven al behaagde , ten naallen by met hare

natuurlyke koleuren.

Wat kon men ook anders verwagten van het

tuffenvoegen van lighaampjes zoo gelyk van

grootte, zoo fyn, zoo droog, zoo zwaar, en

tot het opnemen van vogt, en by gevolg tot

de drooging, zoo bekwaam, als zand? Een yge-

lyk weet, dat het gemeene zand beftaat uit

zeer
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zeer kleine deeltjes van Kalkftéenen van onze

bergen, en by gevolg zeer bekwaam is, om

dunne vogc in te drinken, en ook om de warm»

te van de zon te ontvangen. De hette brengt

zoo veel toe tot een vaardige drooging, als de

zwaarte van het zand tot het voorkomen van

rimpels. Met één woord, gelyk men op de

gewone wys , tuflen bladen papier , de Bloemen

van Planten en derzelver Bladen vlak en onge-

rimpeld verkrygt door een bekwame drukking,

zoo verkrygt men hetzelfde op onze manier,

door de tuflenkomfl; van zand, hetwelk aan al-

Ie kanten gelykmatig drukt. Evenwel had het

tot dus ver verhaalde ons nog zoo niet voldaan,

dat wy niét tot een andere proef overgingen.

De gelykaartigheid namenlyk, de witheid en-

fynheid van het zand, dat in de winkels onder

den naam van Zee-zand voikogt wordt , deed ons

hopen, dat het tot onze onderzoekingen zeer

dienllig zyn zou j maar de uitkomft leerde wel

haaft, dat het zoo goed niet was, als het ge-

meene zand. Dewyl het uit afflytfels van Ala-

baft beilaat, welke ligter zyn, dan die van on-

ze fteenen, en daarom zoo bekwaam niet tot

het drukken van lighamen, zoo waren de Tak-

jes , die 'er in te droogen geftoken waren , een

weinig famengetrokken , en niet zonder rimpels.

Indien wy de Planten, welker deelen op

verfcheiden tyden door ons gedroogd zyn , wil-

den optellen, zouden wy langwylig worden;
II. Deku B , yooj.
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vooral zou dit overtolli^^ zyn ontrent de zul-

ken , welke Gylieden hier voor uwe oogen ziet.

Gylieden ziet onder die zes Klokken de Bloe»

men van Rozen, Jasmynen^ Nagelbloemen of

i^njelieren, en van Violetten, op de voorfchre-

yen wj's gedroogd, fommige los, en anderen

aan hare Takjes en Bladen vaft zittende. Gy-

lieden zult ook een Takje zien van een zeer fraje

Buphthalmum [Koe-oog] welks befchryving ik

Ulieden met verfcheiden waarnemingen ontrent

het tuinieren op een anderen tyd wel wil me-

dedeelen, inzonderheid wanneer ik nog andere

proeven omtrent dit fluk genomen zal hebben

,

hetwelk ik in 't kort hoop te doen, ter gele-

genheid van een frajen tuin, door de groote

goedguniligheid van fommigen onder Ulieden,

en anderen, en de genegenheid voor myne

waarnemingen, my onlangs vergund. Gylieden

zult ook in dezelfde glazen Proeven zien van Bloe-

men van Chryfanthemums, Quamoclits, Jalappen,

Melanthiums, Neriums, Scabiofaas en Myrthen,

Om kort te gaan, ik zou, indien ik gewild had,

de Takjes van allerlei Bloemen, die maar voorde

hand waren , hebben konnen droogen , dog ik

heb my alleenlyk tot de fraailte foorten bepaald.

Ik moet hier niet voorbygaan te melden, dat.

in deze veelvuldige drooging van Bladen en

Bloemen allerbefl: geflaagd heeft die, welke in

't werk gefield is met Takjes, die, nadat de

VOgtigheid van den nagt was opgedroogd, of

op
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op een droogen dag geplukt waren. Takjes

van heefteragtige Planten , of van Heefiers zelf,

droogen het fchielykfle met bewaring harer na-

tuurlyke kolenren, omdat derzelverfamenftellen-

de deelen vafler zyn. Integendeel laten Bloemen

van bolwortelige Planten, als zagter en loiïèr van

famenllel ,
gelyk ook anderen van dergelyke

natuur, dikwils zig niet wel droogen. Men
moet egter hier ontrent alle hoop niet afleggen

:

want miffchien zal door herhaalde en opletten-

de pogingen die zwarigheid verdwynen. Wat
ons belangt, wy hebben ons met het droogen

van Bloemen van bolwortelige Planten niet veel

bezig gehouden, omdat wy in den tyd, wan-

neer deze bloejen, altyd veel beletfels gehad

•hebben, en miffchien altyd hebben zullen. Wy
raden en verzoeken dan degenen, welke lief-

hebbery 'm de kweeking van Bollen -hebben , dat

zy met hunne Tulpen, Hiacinthen, Narciffen

en andere dergelyke fchoone Bloemen de voor-

geftelde proef van droogen willen nemen. E^
venwei moeten wy hen waarfchuwen, dat zy

zig niet moeten verbeelden, dat zulks alleen

door de warmte van de zon gefchieden kan,

omdat zy in de Lente geen kragt genoeg heeft

tot een vaardige uitdrooging, welke deze fap-

piger Bloemen vereiffen. Zy moeten zig der-

halve in dien tyd liever van een Kaggel-kamer

of Oven bedienen , mits dat de vaten, waar in

de Bloemen in 't Zand ftaan, maar zoo veel

II. Deel. B 4 warm.
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warmte genieten , als zy genieten zouden, in-*

dien zy by zomertyd in de zon ftonden: want

men moet hier ontrent groote zorg dragen, dat

hetgeen men droogen wil niet door te groote

hette van de zón of van het vuur verzengd

worde. Om dit voor te komen, moet men al-

les langzaam verrigten , en 'tgeen men in eene

reis niet doen kan , vooral met de warmte van

een Oven , liever in verfcheiden reizen tragten

te doen.

Eindelyk, om het gezegde kortelyk in een te-

trekken , men moet in dit werk op drie zaken by-

zonderlyk agt geven : namenlyk op het verkiezen

en bereiden van het zand, op het beftieren van de

Graden van warmte ; en het fchikken der Takjes

in de vaten. Om dit laatfle wel te doen , is het

"

raadzaam vaten te gebruiken, die geen nauwe,

maar liever wat wyde monden hebben, omdat

men in de zulken de Takjes met de handen bel^

kan fchikken. Het was te wenfen, dat Bloe-

men, op deze wys gedroogd, vooral hare na-

tuurlyke koleur op den duur mogten behouden,

opdat men lang het vermaak van derzelver fraai-

heid mogt genieten. Maar dat het anders met

de zaak gelegen is, zal Ulieden niet onbekend

zyn: want na verloop van een jaar of twee,

fchoon zy onder glazen klokken, welker ranr

den met Was en Terpentyn onder een gemengd

digt geflreken zyn , bewaard worden , verlie-

zen zy byna alle hunne koleur. Doch dit gebrek

kan
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kan men ligtelyk te hulp komen, te weten in-

dien men op gezette tyden nieuwe friffe Takjes

dtoogt , en in de plaats zet van die , welke

hare koleur verloren hebben. Het valt niet

bezwaarlyk dit te doen : want het vereifl geen^

koflen , maar alleen wat bezigheid. Indien

men de gedroogde Takjes zette in Glazen,

waaruit de Lugt geheel gepompt was, zoodat

de fynfte deelen niet door de Lugt aangedaan

werden, zouden zy milTchien veel langer met

hare eigen koleuren vercierd blyven. Maar de-

wyl het ons , door gebrek van tyd en de noodi-

gc gereedfchappen , niet heeft mogen gebeu-

ren dit te beproeven , willen wy het uitdenken

van vaten of buizen, die daar bekwaamfl toe

zyn zouden , aan de Natuurkundigen gaarne

overlaten. Uit hetgeen wy getoond hebben ,

dat door ons in Glazen met lugt verrigt kan

worden , zulign zy milTchien door oplettend-

heid veel meer en frajer dingen in lugtledige

Glazen ontdekken. Dit is hetgene ik te zeg-

gen wiil over een zaak , welke ik voorheen

voor Vorflelyke Perfonaziën, die 'er naar ge^

vraagd hebben , gefchenen heb te verbergen ;

maar uit het gezegde zal aan een ygelyk bly-

ken, dat ik toen byna niets verzwegen heb,

wanneer ik zei , dat de Takjes , welke ik ver-

toonde , door een tuflengefteld lighaam ge-

droogd waren. Wat voor een lighaam dat

waar , heb ik toen liever willen verzwygen

,

JL Df EL. B5 dan
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dan melding doen van een ding, dat zoo ge-

meen, zoo gering en veragt is, als zand. Dit

zou mifTchien fommigen hebben doen lagchen

,

en dit heb ik van UHeden ook te wagten , ten-

zy het UI. behage my met die Goedgunftig-

heid te vereeren, waar mede Gyl. hetgeen ik

voordraag, hoe gering het ook wezen moge,

gewoon zyt aan te hooren, en met welke ik

vriendelyk verzoek , my in dit geringe ook te

willen begunftigen.

X.

AAN-



AANMERKINGEN
WEGENS DE

' VERSCHEIDENE WERKINGEN

GEDAAN OM DE

AARDE TE METEN (*)

(Nouv, Biblioth. Gerimn, Tom. xix. 2 Part, p. 291. &. fuLv.)

}00ct0e00^aooi^0 0ooo^^^0O00ja^

I. Tn\E Kroon heeft de geleerdlle Wiskundi-

JL/ gen gebruikt, en zeer aanmerkelyke

fommen befleed, om te ontdekken, hoedanig

de Gedaante der Aarde zy. De kennis van de-

ze Gedaante is van zo veel gewigt ter volmakin-

ge van de Aardryksbefchryvinge en Zeevaart,

dat men den Arbeid der Akademie niet beter

kan aanleggen, dan tot pogingen om die kennis

te verkrygen. Dan, hare arbeid is tot nog toe

zo gelukkig niet gtwtt'ii, als het voorwerp nut-

tig. By ieder poging , welke men heeft te

werk gefield om de Gedaante der Aarde te ken-

nen , hebben zig nieuwe Nevels opgedaan om
dit fluk te verduifteren ; ieder nieuwe Werking

heeft

(*) Wy hebben geen gezag gekregen om dai Auteur
dezer Aarjmerkingen te mogen noemen , maar men kan
ligtelyk zien, dat hy een der allerbevoegdften is die men
iou kunnen wenfchen, om over deze ftof te oordeelen.
Ü. Deel.
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heeft twyfelagtig gemaakt 't geen de voorgaande

Werkingen hadden vafl doen (lellen j endelaat-

fle van allen, namenlyk die men onlangs aan de

Kaap de Goede Hoop heeft gedaan ^ fchynt boven

al een vreemde Wonderilelling te beveiligen ; te

weten dat de Aarde uit twee ongelyke Half-Bol-

len [Héniisphéres] zou famen gelleld zyn.

II. Inderdaad , 't geen wy wegens da Natuur

der Aarde weten, toont ons juift niet, dat de

zaak volftrekt onmooglykis: maar, indien men

op de gefchiktheid , die in 't ganfche Geheel-al be-

fpeurd wordt, acht Haat; indien men alle de o-

verige Verfchynfelen onderzoekt; dan zal men

zo weinige waarfchynlykheid vinden voor zoda-

nige gedaante, dat men niet ligt zal bewogen

worden om dezelv? te erkennen ; en dat men

ten minden te voren alle andere middelen , die

eene goede Redeneerkunde aan de hand geeft,

zal beproeven , om de gelykheid der twee Halve

Bollen van de Aarde te behouden.

III. Wanneer men deze gemelde laatlle Wer*

Hing, aan d(i Kaap de Goede Hoop gedaan , met

anderen vergelykt , zou zy aan de Aarde niet al-

leen twee ongelyke Halve Bollen toefchryven,

maar zy zou ook alle de andere Werkingen ten

eenenmale onnut maken, en ons geheel en al

doen wanhopen van tot de kennis der Gedaan.

te van de Aarde te komen ; ten minften indien

men niet ieder Graad van den Middagcirkel,

om zo te fpreken, ging meten. Indien de Zui-

de-
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delyke Halve Bol niet gelyk was aan den Noor-

delyken, dan zouden de Regels der Zeevaart,

die op den eerflen juift zyn, niet alleen vals

zyn op den tweden, maar men zou zelf met

juiftheid noch op den eenen noch op den ande-

ren konnen varen , ter plaatfen daar de Graden

niet gemeten waren.

IV. Onze Zeelieden egter bedienen zig van

dezelfde regels op beide de Halve Bollen, en

worden niet gewaar , dat deze regels hen op

den eenen meer dan op den anderen mifleiden,

noch dat de dwalingen , die op den een of den

ander begaan worden, groter zyn dan die, wel-

ken men kan toefchryven aan de onvolmaakthe-

den van hunne kunfl.

V. Dit is, inderwaarheid , een Vooroordeel

voor de Gelykheid der twee Halve Bollen en de

Gelykvormigheid van de Gedaante der Aarde.

Nogthans wanneer het op de uiterfte juiftheid

aankomt, is het niets anders dan een eigenlyk

Vooroordeel: want het onderfcheid tuffchen de

ware Lengte der Graden, en die, welke men
onderftelt, kon ons ontflippen, door verward
te worden met de overige misflagen , dié

tot nog toe voor de Zeelieden onvermydelyk
zyn.

VI. MifTchien zal iemand my hier doen ftil

ftaan, en zeggen: indien dat Onderfcheid min-
der is dan de dwalingen , die men onvermyde-
lykbegaat in de Zeevaart, is het dan van zo

veel
iC D&EL.
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veel belang dat men het zelve weet en verbe-

tere ? Het antwoord is gemakkelyk. Het is al-

tyd in eene kunft , die aan vcrfcheide dwalingen

onderhevig is 5 van vele nuttigheid , elke dwaling

te verminderen , en voor te komen dat ze zig

by de overigen niet voege. Ook legt 'er dit

nog in , dat men in eene kimft , welke van ver-

jfcheide Beginfelen afhangt, gelyk die der Zee-

vaart, welke afhangt van de kenniflè der Breed-

te, Lengte, en van de Lankheid van de ftreek

• des wegs, en van de grootheid der Graden, ie-

der dier Beginfelen t' eeniger tyd verre genoefg

zou kunnen volmaken , zodanig dat de uiterllé

trap van volmaaktheid alleen maar zoude afhan-

gen van de naauwkeurige kennilTe van de Ge-

daante der Aarde.

VIL De Bepahng van de Gedaante der Aar-

de is derhalve een Voordel van zeer groot Ge-

wigt: maar men mag zeggen, dat het des te

verdrietiger zou zyn de Oplosfing van 't zelve on-

volkomen te moeten laten, nadat men zig zo

vele moeite gegeven, en zo grote onkoften ge-

daan heeft, om tot dezelve te komen.

VIII. Eer men zig bepale, om aan de Aar-

de eene ongeregelmatige Gedaante toetefchryven

,

behoort men wel te onderzoeken , in hoe verre

de Werkingen dezelve fchynen te bewyzen :

men moet zien , of men de regelmatigheid van

de Gedaante der Aarde niet zou konnen behou-

den door de Misflagen die in het meten hebben

kón-
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konnen begaan worden , over ieder der Werkin-

gen te verdeelen.

IX. Indien men door dit middel daar toe niet

komen kan , behoort men te onderzoeken , wel-

ke onder de Werkingen het raeeft zy verdagt te

houden , en dezelve of nader te bevefligen , of

te verwerpen. En dewyl men onderflellen

moet, dat alle de Wiskundigen, die aan hét

meten van de Bogen of deelen van den Mid-
dag-cirkel hebben gewerkt, dezelfde Liefde tot

de waarheid, dezelfde zorgvuldigheid j en de-

Zelfde Bequaamheden gehad hebben, zo zal het

die Meting zyn ; die 't meeft van alle de overi-

gen verfchilt, waarop het vermoeden zal die-

nen te vallen; vooral indien de overigen met
elkander overeenkomen.

X. Men heeft een Graad van den Middagcir-

kel in /^r^/z/^rj^, 'm Lapland^ 'm Peru, en aan dé
Kaap de Goede Hoop gemeten.

Uit het onderzoek van deze vier Maten
blykt.

XL Dat men, om deze vier Werkingen te

doen overeenkomen , zodat zy aan de Aarde
eene regelmatige platagtig bolronde [fpheroïdé]

Gedaante geven , door ten dien einde de Mis.
(lagen zo te onderflellen, gelyk zy zouden heb-
ben moeten zyn; dat men dan, zeg ik, op de
Maat van den Graad van Peru den Misflag niet

groter kan ftellen, dan van 20 Franfche Roe-
denofro/y^x.

H. DfiEi. XXL
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XII. Dat, onderilellende de iMisflagen aan

eikanderen ondeiling gelyk, die in de drie ari'

dere Metingen zouden begaan zyn, welken men

aan de Kaap , in Frankryk en in Lapland gtd2i2in

heeft, daaruit zou volgen, dat men zig op ieder

dier Metingen 84 Toifes hadt vergift j een Mis-

flag, die driemaalcn in drie metingen, met zo

vele zorgvuldigheid gedaan, naaulyks mogelyk

fchynt.

XIII. Dat, indien men op ieder der Metin-

gen , die aan de Kaap en in Lapland gedaan zyn

,

een Misllag van 43 Toifes ftelde, de Misflag

op die van Peru niet groter zou zyn , dan van

15, maar op die w^inVrankryk wel van 125 Toi-

fes. De Aarde zou in dit geval juill de Gedaan-

te hebben , welke de Heer Newton haar heeft toe-

gefchreven; zynde de evenredigheid der Mid-

dellyn van haren Evennagt-cirkel tot haaren As

gelyk 230 tot 229.

XIV. Indien men op ieder der drie Metin-

gen , die gedaan zyn in Peru , aan de Kaap en

in Lapland^ flegts een Misllag van 1 2 Toifes

(lelt, ('t welk een zo kleine misllag is, dat geen

Sterrekundige zig zal vleijen een kleinderen

te begaan; ) dan zullen deze drie INl aten vol-

maakt overeenkomen, om aan de Aarde eene

regelmatige platagtige bolronde gedaante te ge-

ven. Maar dan zou men de Metingen van den

Graad in Vratikryk motttn verwerpen, of daar-

in eenen misllag van 169 Toifes erkennen.

XV.
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XV. Men ziet dus, dat welke Onderftelling

ïnen ook make , om de Aarde in eene regelma-

tige platagtige bolronde gedaante te bewaren
'j

men noodwendig de Maat van den Graad van

Vrankryk moet laten varen , of daarin gcwel-

i^'d'ig grote verbeteringen maken.

. XVI. Na zo veel arbsids bevindt men zig

derhalve tuffchen deze twee verdrietige uiter-

ften gebragt; of om aan de Aarde eene onre-

gelmatige gedaante toetefchryven , daarvan een

famenllel te maken uit twee ongelyke Halve

Bollen, en alle hoop te verliezen van ooit hare

gedaante te zullen kennen; of om die Meting

te moeten verwerpen, die de aller- egtfte fcheen,

of ten minfle daar wy hét meeflè belang in

inoeften Hellen.

XVlI. Zodanige zyn de redenen , die de

Maat van den Graad in Vrankryk yerdagt mel-

ken. De drie anderen komen met elkander

daarin overeen , dat ze aari de Aarde toefchry-

ven twee gelyke halve Bollen, eene regelmati-

ge gedaante , en wel zulke gedaante , welke de

wetten van evenwigt fchynen voortefchryven.

De Maat van den Graad in Vrankryk llrydt te-

gens alle de , anderen, doet niet alleen de ge-

daante der Aarde afwyken van die van een re»

gelmatig platagtig bolrond, maar doet ook de

twee Halve Bollen ongelyk zyn. Om alle wel-

ke redenen zy te verdagter is. De Beroemdheid

cgterder genen, die ons dezelve hebben gege-

It Deel . C ven;
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ven, en de regtmatige agting, welke men voor

hun beeft, verciffen dat men zig niet ligtelyk

bepale om die Maat te verwerpen, maar dat

men dezelve veeleer tragt te bewaarheden.

Doch dewyl zy zo veel waarfchynlykheids re-

gens zig heeft, kan men niet te grote zorgvul-

digheden gebruiken, om hare egtheid te be-

wyzen.

BE-
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DANIEL EKSTROOM,
Maaker van Wiskmjlenaars • PFcrkttngen te Stokholm,

en diestyds Pnjidcnt mn de Kcniiiglyk Siuedfcbe

Akademie der IVeetenJclMppeiii

(©ec ^ónt^Iit^ ©cl;n?ebifc|)eit Tifabmit ia ^\i(cn^d)afm

Zhl)anblm\gcn I mf H6 3al;i' 1750. Uit het

Sweedfch in 't Hoogduitfch vertaald door den

Heer Jbr, GotthelfKceJlher. XII. Deel , bl. 27.)

IN de Praktyk der Meetkonft, ten diende der

Aardryksbefchryving of Landmeetery , ko-

men veelerlei Onderneemingen voor; weshalve

men daar toe meer dan eenerlei Werktuig gewoon
is te gebruiken. Indien 'er zeerveelnaauwkeurig-

heid wordt vereifcht, bedient men zig tot het

neemeri der Poolshoogte , als ook om de wydte

te meeren van Vertikaale en Horifontaale Hoe-

ken , van het gewoone Aftronomifche Kwadrant^

met twee Verrekykers daar op. Om op 't vlak-

ke Land de Meridiaan en andere Streeken af te

bakenen, wordt een Werktuig gebezigd, waar

mede men aan beide zyden van den Middagcir-

kel gelyke hoogten kan peilen, 't welk niet

II. Defl. C 2 meer
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meer is dan een klein beweeglyk Werktuig tot

waarneeming van den doorgang der Sterren door

ecne gegevene Vlakte. Daarenboven zyn 'er

ook Werktuigen tot^ het Waterpaffen noodig

geweeft. Men heeft zig egter, tot alle die

oogmerken, ook wel met een Kwadrant behol-

pen j doch niet zonder merkelyke onzekerheid

(*).
' Want, behalven dat zodanig een Kwa-

drant koftbaar en bezvvaarlyk met zig te voeren

is over berg en dal, daar het nogtans een Aard-

ryksmeeter overal by zig hebben moeft, zo is

hetzelve veel gevaar onderworpen, van door

flooten of verwrlkking de juiftheid zyner ge-

daante te verliezen;, terwyl men zig ook, niet op

de Werkingen, daar mede gedaan, durft ver-

laaten , voor dat men 't elkenmaale naauwkeii-

rig onderzogt hebbe , of 'er ook Feilen in zyn,

hoe groot die zyn en hoedanig; 't welk meer

tyds vereifcht, dan een Waarneemer gemeenlyk

op ieder Standplaats kan befteeden: gelyk hy

ook, in veele Gevallen, tot de juifling zyner

Werktuigen geen gelegenheid heeft.

Anderen, die niet zo naauvvkeurig behoeven

te meeten, vergenoegen zig met Adrolahia y

Fran-

co) De Heer Lovoiz heeft in de Intree-Redenvoering

,

van hem gedaan toert hy zyn Hoogleeraars-Ampt in de

Wiskonft te Neureriktrg , in 't jaar 1751 , aanvaardde, de

Befchryving gegeven van een Kwadrant, dat zo wel tot

de Sterrekundc als tot het Landmeeten dienflig is : zyn-

de zo bekwaam tot het gebruik , als men van eenen Man,

die in de Theorie en Ptaktyk der Meetkonft dooroefcnd

is , kan verwagten.
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Franfche Planchettes^ Engelfche ThcodoVnen (*)

en andere kleine Werktuigen, benevens dat der

Waterpaslinge
: doch de Werkingen, die men

daar mede doet, zyn dan ook niet van de net*

ften , en men heeft niet overal gelegenheid

om de Waarneemingen te re&ificeeren : weshal-
ve 'er altyd het ongenoegen blyfc , van, on-
danks alle aangewende moeite , niet verzekerd
te zyn van de juiftheid der Werkingen , fchoon
ook het Werktuig zonder Feil geweed zy.

Wylen de Heer Sekretaris Elvius, die in den
Zomer van 't jaar 1748, in zyne Meetingen en
Waterpasfingen aan de Trollhamnot het aanleg-'

gen der Sluifen, het groote Kwadrant, waar
van hy zig bediende, bezwaarlyk te gebruiken
vondt, en niet verzekerd was, dat hy tot de
Afmeetingen in Schonen^ welken hy den vol-

genden Zomer op allerhoogfl Bevel ondernee-
men moeft, een van de voorgemelde kleine
Werktuigen in gereedheid zou kunnen, hebben

:

verzogt my, te denken on; een nieuw Werk-
tuig, dat in het Gebruik niet al te zwaar of on-
handelbaar, doch niettemin volkomen te be-
trouwen zoude zyn , dienllig tot allerlei Oogmer-
ken

, en vooral zodanig gefchikt, dat deszelfs
Feilen gemaLkelyk konden ontdekt en te regt

ge-
(*) Men zou hier ook kunnen byvoegen het Hoogdiiit-

föie Werktuig van Prmorivs, 't welk door den Heet
Mannom, in zyn Eerfte Boek de re Icbnographka , als liet
befte tot Landmccten zynde wordt aangepreezen.
H. Deel. q ^
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gebragt worden. Eenigen tyd daarna toonde ik

den Heer Opper Intendant, Baron Harhnmnn^

eene Aftekening van dit Werktuig, 't welk ik

de eere zal hebben thans te belchryven; zynde

hetzelve van hem en den Heer jE^/rmjOpnaaiiw-

keinige befchouwing
,

goedgekeurd , en be-

kwaam geoordeeld tot allerlei voorgenomene,

ten gemeenen belle flrckkende, Geographifche

Waarneemingen en Afmeetingen. I^iets ge-

brak 'er verder, dan dat die Heeren het Werk-

tuig door my, op hunne kollen, deeden ver-

vaardigen
,

gelyk gefchied is , en men heeft

hetzelve een Jaar lang ten algemeenen nutte

gebruikt, waar toe het nog verder ftaat te dienen.

Het gantfche Werktuig ABCD (Plaat
XL Fig' I en o..) beflaat uit Geel Koper, en

heeft eeneii Omtrek van een gehcelen Kring,

zestien Duimen Middellyns. Het Middelpunt

l QFig. i) is aan den binnenkant van den Rand

verbonden met vier in 't kruis ilaandc Armen

la,lb,Ic,ld,d\c zo dik zyn als de Rand zelf, naa-

meljdc I Duims. De breedte van den Rand

ha, V»h, is I5 Duim. Aan de agterzyde van

- den Rand wordt , op dat dezelve niet doorbui-

ge, een op zyn kant ftaande Ring, e hfg(Fig^

s), geklonken, van een Duim hoog, gelyk in

de Aflronomifche Kwadranten doorgaans plaats

heeft. Aan de voorzyde (Fig. 1) is de Rand,

zo veel het doenlyk zy , vlak gemaakt , en gelyk

met een Flaat efg, welke in de zelfde Vlakte

ilaat
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ftaat als de Rand^, doch om het middelpunt niet

beweeglyk is. Aan diezyde is de Rand verdeeld

in Graaden en derde deelen van Graaden, dat

is in deelen van 20 Miniuiten ieder over den

gantfchen Cirkel 5 zodanig, dat de punten o, o

by a ene zyn , ter plaatfe daar de bovenkant

van den Arm ac, welke bovenkant door 't mid-

delpunt des Rands gaat , den verbeelden Cirkel

op den Rand fiiydt; bygevolg zyn de Punten

van 90 Graaden boven en onder by B en D. G
/Gis eene beweeglyke Plaat of Wyzer, welke

op den As om eenen Cylinder van een halven

Duim dikte kan draaijen, en aan het middel-

punt van 't Werktuig, /, zo vaft gemaakt is,

dat de kant van de beweeglyke Plaat, in 't mid-

den
, gelyk komt met de rondte van de onbe*

weeglyke Plaat efg. De vaflmaaking gefchiedt

door middel van een Veerend Plaatje bh, en

eene Schroef/ die beiden met de Spanfchroef

digt tegen elkander aan worden gehouden, zo
dat de beide Enden van den Wyzer GG digt op

den verdeelden Rand paffen. Deeze Enden
zyn, tot meerder zekerheid, met omgeboogen
Veeren voorzien , die om den Rand fluiten , en

den Wyzer vafl daar tegen aan houden; doch

20, dat hy gemakkelyk en eenpaarig rondom
gevoerd kan worden. De Plaat van den Wy-
zer is i| Duim breed en | Duims dik. Op dat

dezelve niet verbuige of krom worde, is 'er

langs heen , aan den kant n n , een andere
II. Deel. C4 Plaat,
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Plaat, van een Duim breed, in den winkeliiaak.

opdaande, aan de vlakte van den Wyzer ge-

maakt. De Wyzer heeft, aan ieder End, eeii,

langwerpig Gat i, regt boven den verdeelden

5oog op den Rand. Aan de inwaards fchuins

afloopende kanten deezer Openingen zyn No-

wm-Verdeelingen , door welken men in ftaac is,

ieder Minuut van den Cirkel te vinden ; fchoon

de Cirkel flegts van 20 tot 20 Minuuten is ver-

deeld. Wy llellen bier vooraf bekend , wat 'er

door een Nonius-Plaat verdaan en hoe dezelve

gebruikt worde.

Aan den Wyzer is een Verrekykers-Buis ge-

hegt , met twee Glazen en fyne Hairtjes in 't

Brandpunt, welker Kruifing, door middel van

twee Schroefjes , een weinig digter aan de

Vlakte van den grooten Rand, of verder van

dezelve , gebragt kan worden. Aan de Buis,

zyn gefoldeerd twee Koperen Plaatjes k, k,

welker Enden net paflTen op de Vlakte van den.

Wyzer^ en daar aan vaft gehouden worden met.

Schroeven , in Veerende Plaatjes. Het eene

Koperen Plaatje 'k , naafl aan het. Oogglas , heeft

onder zig een Inkeeping , zo dat men , door de

Scliroef te draaijen, den Kyker wat hooger o£

laager kan brengen, ten opzigt van de Vlakte

van den Rand , om volürekt evenwydig daar

mede te zyn. Digt aan de Gaten /, i zyn twee

Vifieren w , m , welker IMiklyn evenwydig

loopt met die des Verrekykers
,

gaande te-

vens
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vms loodregt over het middelpunt des Werk-

tuigs heen.

Aan de agterzyde (Fig, 2) is een o'nbeweeglyke.

Plaat AC mi, met Schroefplaatjes // ftyf vaft ge-

maakt aan den onderkant van den eenen Arm ac^

rpgthoekig, zo op den Arm, als op de Vlakte vaa

den Rand. Derzelver breedte is 1 1 en de dikte,

i Duims. De Enden van deeze Plaat zyn voor-

zien met twee andere Vifieren/-, r, even ver van

den Rand. Daar op legt een Verrekyker T T,
met een Waterpas x x daar onder aan, gelyk te

vooren in de Verhandelingen van deeze Koning-

lyke Akademie der Weetenfchappen , voor het

derde Vierendeeljaars van 1743, doormy, on-

der den naam van JVaterpas-PFerktuig met VifiQ'

ren^ is befchrecven, De IVliklyn van dit Wa-
terpas moet niet alleen met de Vlakte van den

Rand, maar ook met de IVliklyn van den ande-

ren beweeglyken Kyker G G , als dezelve op o

ftaat, gelyk loopen. Onder hetWaterpas is een

klein fcherp Staalen Wyzertje p , 't welk dient

om aan te toonen , of de Kyker ia de Omwea-
Ciig^n toihtt re&ificeeren y gelyk in de voorgedag-

teBefchryving is verhaald, altoos eenerlei plaat-

zing hebbe. Tot dit einde is volftrekt noodig,

dat, de punt van dit Wyzertje, zo wel voor als

\\2i de Omwending, in deMiklyn llaa van de Vi-

fieren ;- , r , waar door men verzekerd kan zya ,

dat het Waterpas evea die zelfde plaatzing heeft

behouden; aaa welke omftandigheid veel gele-

JI.-Deel. C 5 gea
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gen is. Om nu den Verrekyker in zyne Pan-

nen vafl te doen leggen , wanneer zulks noodig

zy, dienen Veerende Plaatjes j; « .s, draaijende

om eenen As j, aan de Enden z naar de rondte

van de Buis opgeboogen , welken door de Stel-

fchroef u zo tegen den Arm worden aangezet

,

dat zy de Buis nederdrukken.

Ten einde dit Werktuig bekwaanielyk , zo

wel in Horifon taaie als Vertikaale plaatzingen

,

te kunnen gebruiken, is hetzelve met een by-

zonderen ïoeflel voorzien, als in Fig. 2 , naav

melyk

:

Het Werktuig heeft drie ftyve Houten Poo-

ten , P , P , P , ieder 28 Duimen lang en in 't mid-

den dikft, om minder gevaar te loopen vandoor-

buigen. Onder aan zyn zy fpits en beflagen,

van boven paffen derzelverEnden in drie Inkee-

pingen van een Houten Cylinder, welker Vlak-

ten, wanneer men de Pooten uithaalt ; met el-

kander een gelykhoekig Driekant Lighaam maa-

ken. Men zet de Pooten aan den Cylinder vaft

met Stelfchroeven Q , Q , Q , even gelyk in ge-

woon gebruik is met Aftrolabiën en dergelyke

Werktuigen der Meetkonft. De hoogte van den

Cylinder is 5I en deszelfs dikte 4§ Duim. Zy-

ne opperfle Vlakte S S ismeteeneonbeweeglyke

Geel Koperen Plaat, van fDuims dikte, belegd;

om welker Rand een dergelyke Ring gaat, flui-

tende om den Cyhnder. In 't midden van die

Plaat, en in den Cylinder zelf, by R, is eene

ko-
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kogelvormige Uitholling , waar in een Geel Kope-

ren Kloot, van li Duim middellyri, zodanig in-

gekafl: is, dat 'er iets meer dan de halve Kloot on-

der de bovenlle Vlakte van de Koperen Plaat zy.

Een gedeelte van de andere helft is bellooten in

eene Kraag, welke vaPc gcfoldeerd wordt aan de

Plaat , en met haare holte naamvkeurig fluit om de

rondte van de Kloot , zodanig , dat f van de dikte

der Kloot bedekt zy onder de Kraag, welke i f

Duim middellyns heeft. In de Kloot , die in dee-

ze holte kan draaijen, is van boven ingelaten een

BoutR I , van | Duims dik en f Duims hoog , flyf

gehegt aan eene andere ronde PlaatLL, van even

dezelftie breedte als de Plaat S S. Door de Plaat

L L gaan drie Moertjes van de Schroeven q^q^q,
rondom den BoutR I , even ver van elkander en 1

1

Duim van het midden dcrPlaatafzynde De Enden
der Schroeven 5 0,0^0^ ftaan op de onderde Plaat

SS, en de Schroeven zelf zyn zo lang als het

dubbelde van den affland der beide Plaaten, SS,

LL, wanneer dezelven aan elkander evenvvy-

dig zyn. Men ziet hier uit ligt, dat zig, door

middel van deeze Schroeven , de Plaat L L in ee-

nen Horifontaalen liand, of ook, met behulp der

Pooten 5 tot welk eene HeUing onder 't Water-

pas men wil, laat brengen.

. Boven aan de Plaat L L is verder een holle

Geel Koperen Cyhnder M M N N, van 2 Dui-

men middellyns en 4 Duimen hoogte, vallge-

maakt, welks Vlakten aan de Enden evenwy-
11. Deel. dig
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dig met elkander loopen. Binnen denzelven

zyn Schyven ingezet, doorboord met Gaten, in

welken een Kegelvormige As pafl, van gelyke

langte als de hoogte des Cylinders, en aan 'tbo»

venend i f doch aan 't onderend maar | Duims

dik. Deeze As komt egter niet van onderen te^*

gen de PlaatNN aan, men laat U Duims ruim-,

te over, weshalve ook het bovenend zo veel bui-

ten den Cylinder uitdeekt ;
gefchiedende zulks

,

op dat door het afllyten van de Uithollingen en

Pannen geen e wankelbaarheid in het Werktuig

zou kunnen veroorzaakt worden.

Het bovenend van den As, i i , is in den

winkelhaak vaft gefoldeerd aan een Koperen

PlaatHKEF, welke de langte heeft van 8|, de

breedte van i| en de dikte van i Duims. Aan

de enden dezer Plaat en in de zelfde Vlakte met

dezelve, zyn in den winkelhaak twee f
Armen,

K 23, H 23, elk 3I Duim lang van den kant

K H af te rekenen , en i| Duimbreed. DePlaat

E H , methaare Armen , draait Plorifontaal op den

As die in den Cyhnder ftaat. Wanneer zy om-

trent in die plaatzing gebragt is , waar in menze

begeert te hebben , kan zy dus vaft gezet worden

door middel van een om den Cylinder gelegden

Hals M M 7 7, welke aan de eene zyde open

gaat, en aldaar met een Vaarfchroef 6toegeknee-

pen wordt. Aan de andere zyde (^Fig. i) heeft

die zelve Hals een kleinen Armr, van i^ Duim
hoog, met eene Moerfchroef^/^ daar in, welke

om
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öm den As beweeglyk is
, gelyk ook de Stelfchroef

/, die te gelyk ook met een K lampje onder aart

de Plaat E H vafl is , en een dergelyk Moertje

heeft. Die zelfde Schroef is, in Fig, 2, met 5
aangeweezen , en door middelvan dezelve kan de

PlaatEH, met haare Armen, benevens het aange-

hegte Werktuig, Horifontaal, zo langzaam een-

paarig en fcherp ais men wil , worden omgedraaid,

In de Plaat E H zyn twee Vierkante gaatjes

4-4? als ook twee dergelyken aan de Enden
der Armen, allen van eenerlei grootte en ge-

daante. Wanneer men het werktuig in eenen
Vertlkaalen (land wil brengen

, gelyk de Figuur
aantoont, zo legt men de hier boven befchree-

vene, op de' vlakte des Rands loodregte Plaat

,

A C « ;/, zodanig, dat twee daar In gemaakte
vierkante gaatjes, van gelyke grootte, naauwkèu-
rig pallen op de gedagte gaatjes, die in de en-
den der ArmenK 2 3 , H 2 3 , zyn. Verder wordt
het Werktuig met twee Schroefpennetjes, waar
van de Koppen by 4 4 in Fig. 2 , en de Moeren by
ss,'mFig.i, zigvertoonen, op zynen Voet vaft

gezet. Indien het Werktuig Horifontaal gefield
moet worden , zo xeemt men de Schroeven uit

de gaatjes , die aan de enden der Armen by 3
3 zyn, en fteektze in de twee gaatjes van de
Plaat E H (Fig. 2J. Hetzelve dus los gemaakt
zynde, maakt men gebruik van een opgeboo-
gen Plaatje B, 9, 10,11, aan de Plaat AC nu
gehegt, zo dat deszelfs bovenkant 8 9 even-

II. Deel.
,wy-



4<5 Beschryving van een nieuw

wyd\g zy met den kant van de Plaat «;;, zynde

de hoogte i§ en de breedte i| Duim. Dit Plaat-

je wordt zodanig over het eene gaatje 4 gepaft,

dat de Sleuf 8 onder den Kop van de Schroef

kan " geftoken worden , en dus vaft gemaakt.

Een ander even zodanig Plaatje , aan den Arm
B D, by 1 2 , zynde gehcgt, leggende in de zelf-

de Vlakte met het voorige, wordt onder den

kop van de andere Schroef geftoken , en dewyl

beide de Inkecpirgen gelyk van grootte en ge-

daante zyn als de Gaatjes 4 4, zo kan het Werk-

tuig ^ op die wyze , met de Schroeven Horifon-

taal vaft gezet worden;

In het eerfte Geval, wanneer het Werktuig Ver-

tikaal moet ftaan, om Hoogten te meetett;, by voor-

beeld; zyn 'er inzonderheid drie Zaaken naauw-

keurig in agt te neemen ; naamelyk : dat de punten

o, o, op den Rand , ten allernaauwkeurigfte gefteld

worden ; dat de Miklynen der beide Verrekykers

evenvvydig loopen met de Vlakte van den Rand ^

en dat deeze Vlakte volmaakt loodregt ftaa.

Belangende het eerfte , moet de Waterpas -Ver-

rekyker, TT, voor alle dingen , volgens de on-

derrigting die in de Verhandelingen van 't jaar

1743 is gegeven, worden pas gezet, en men moet

zig verzekeren, dat derzelver Miklyn midden

door den As paffeert, ook dat de Lugtbel in.

het Waterpas , zo voor als na het omwen-

den, by het zelfde merkje ftaan blyft; waar

uit alsdan volgt, dat de Vérrckyker Waterpas

legt
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legt (*). Vervolgens rigt men die zelfde Buis, wel-

ke in haare Pannen onbeweeglyk legt , naar ee-

nig Voorwerp aan den Zigteinder, en roikt daar

in op zeker Punt, 't welk door de Kniifing der

Hairtjes bedekt wordt. Dan den beweeglykeii

Verrekyker G G omdraaijende , mikt men daar

mede zo lang op het gedagte Voorwerp, totdat

hetzelve door de Kruifmg der Hairtjes van dee-

zen Verrekyker, of ten minfle door het Horifon-

taale Hairtje, insgelyks bedekt worde, Indien

men dan bevindt , dat de Nomus-Wyzev op o flaat^

zo is hetPuni o behoorlyk gejuift. Staat deiVo-

«W'Wyzer wat boven of beneden o , zo is dit

de Feil of Miswyzing van het Werktuig, en
men kan die, indien men het begeert, verhel-

pen, door den Wyzer net op o te zetten, en
dan de Schroef k (Fig. i) zagtelyk te draaijen

j

ftellende den Kyker op het Mikpunt des Voor-
werps , zonder den Wyzer in 't minfle te ver-

wrikken of te verfchuiven. Onder dit alles be-

hoort men naauwkeurig op te letten, dat de
Lugtbelin het Waterpas net by de merkjes blyve*

Ingevalle dus het Punt des Voorwerps te ge-

lyk midden in de Kruifingen der beide Verre-
kykers valt, zo hebben derzelver Miklynen een

zelfde ftrekldng; ten zy het Voorwerp zo naby

wa-
(*) [Men kan hieromtrent een grondige onderrigtfng be-

komen uit de G £ z I G T K u ND E van den Heer Roh. Smith^

in het XIV. Hoofddeel van het Derde Boekj bladz. 600.

der Nederduitfche Vertaaling.]

II. Deel.
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Ware , dat de aftland der Buizen, van elkander,

in vergelyking met den afihmd des Voorvverps

eene merkelyke grootte heeft. Bedekken de bei-

de Kruifingen het Punt niet , zó ftelt men de Krui-

fing in den beweeglyken Kyker op dat Punt, en

maakt de Schroef aan de eene Pan , waar iii

de Waterpas- Verrekyker legt, los, fchuivende

als dan de Pan, Horifontaal, een weinig nader

aan of verder van de Vlakte des Rands, tot dat

het Punt des Voorwerps, niet alleen door het

Horifontaale Hairrje , maar ook door het Verti-

kaale bedekt worde. Dus de Pan weder vall

maakende met haare Schroef, zo zyn zekerlyk

de Miklynen der beide Buizen tot eene zelfde

flrekking gebragt , en al waren zy juiil niet e-

venwydig met de Vlakte des Rands, zo hebben

zy ten minde beiden eene gelyke fchuinte teil

opzigt van die Vlakte;

Om nu ook verzekerd te zyn , of 'er zulk ee-

ne fchuinte van de Miklynen plaats heeft, dan

of zy aan den Rand evenwydig loopen , en die

iiisgelyks te verhelpen ; zo draait men het Werk-

tuig, op zynen Asin denhollcnCylinder, eenen

halven Cirkel rond, zodanig dat de Oogglazen

aan die zyde komen, daar de Voorwerpglazerl

eerft waren, /üsdan keert men den Waterpa^-

Verrekyker om; en laat tevens den beweegly-

ken Verrekyker een halven draai doen om zynen

As , zoekende weder het zelfde Voorwerp in

de beweeglyke Buis en het uitgekoozcn Punt

in
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ïii de Kruifmg brengende. Ingevalle nu de bsidc

Miklynen evenwydig met den Rand loopen , zo

moec aanflonds dat Punt ook in 't midden van de

Krnifing van dën Waterpas- Verrekyker vallen.

Zulks niet gefchiedende, moet men de beide Bui-

zen tot gelykheid brengen j de eene even zo veel

van de Vlakte des Rands af, als de andere naar de-

zelve toe. In den beweeglyken Verrekyker ge-

fchiedt zulks door een Horifontaale verfchuiving

van de Kruishainjes in het Brandpunt, tot welk:

einde een Schroefje dient waar van hier voor reeds

is gefproken : in den onbeweeglyken door ver-

fchuiving van de Pan , waar in hy legt, gelyk ook

al gemeld is. Daaromtrent geeft men agt , dat het

Punt des Voorwerps wederom in deKruiflng van

de Hairtjes der beide Buizen valle.

Nu blyft nog het derde over : naamelyk , te

toetzen , of de Vlakte van den Rand volmaakte»

lyk loodregt ilaat op 4en Zigteinder. Dit on-

derzoekt men op de volgende manier.

Aan den agterkant des Werktuigs C-^ig. dJ,

en wel aan den Arm B D, is een Waterpas 13,

14, llaande nagenoeg regthoekig op de Vlakte

van den Rand. Hetzelve kan men , naar belie-

ven, in het omgeboogen Plaatje 12 inzetten of

daar uit neemen. Als men hetzelve daar in ge-

ftoken heeft, zo zoekt men het hoogfte Voor-

werp dat 'er by der hand is, by voorbeeld een

Toorcn , eenen Vogelflaak of een hoogen

Boom. Het Werktuig zo digt daar aan gebragt

II. D£el: D heb-
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hebbende, dat de top van dcnTooren of van de

Staak 5 ten minfte , o^nder eencn hoek van 60 Graa-

den boven den Zigteinderzig vertoont, fteltmen

hetzelve , op 't oog , zo Vertikaal als doenlyk zy

,

doormiddel van dePootenP, P, die men naar ver-

eifch verzetten kan en van de Schroeven </ , ^ , q,

zodanig dat de Lugtbel by haar merk ftaa. Voorts

mikt men met den beweeglyken Kyker naar een

Punt aan den top des Toorens , en te gelyk met

dien van 't Waterpas naar den Voet. Indien aldaar

geen Punt voor 't oog komt, regt tegenover de

Kruifing der Hairtjes in 't Brandpunt van den Wa-
terpas-Verrekyker , zo laat men iemand , terwyl

de Miklyn des beweeglyken Kykers op de Spits

van den Tooren flaat, een Vel Papier, waar op

een duidelyk zigtbaare Vlak getekend is , zo

lang op en neder fchuiven , tot dat de Vlak regt

voor de Kruifing valt, en dan dit Papier, 't zy

aan den Muur, of op een Plank, daaraan gefpy-

kerd, vafh maaken.

Dit nu zo zynde, en beide de IVIiklynen op

haare Punten ftaande, zo draai ik de Stelfchroef

15 van het Waterpas, tot dat deszelfs Lugtbel

aan het gewoone merkteken komt, en dan keer

ik het gantfche Werktuig voorzigtig om , op

die wyze als te vooren reeds gemeld is, toen 'er

van de evenvvydigllclling der Kykeren met den

Rand werdt gefproken. IVlikkende voorts op e-

ven de zelfde Punten als te vooreïi , en bevin-

dende dat de Kruifing hi de beide Verrekykers

op
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op d ezelven vak, zo is het zeker, dat de Vlakte

van den Rand volmaaktelyk loodregt ftaat. Doch

,

zulks zo niet zynde, laat men op het Papier of

den Muur een ander Punt merken, 't welk alsdan

door de Kruifing van den Waterpas Verrekyker be-

dekt wordt , terwyl de andere Verrekyker op de

Spits , als vooren
,

gefteld blyft. Tuirchen die

twee Punten , in 't midden , laat men eein derde

tekenen , en verzet de Vlakte van den Rand zoda-

nig, door middel van de Schroeven ^5 q^ q^ dat

de Kruifing van 't Waterpas op dit middelde punt

valt .. terwyl de andere Verrekyker gerigt is op 't

zelfdePunt aan de fpits desToorens. Dan ftaat niet

alleen de Vlakte van den Rand volkomen loodregt,

maar men kan ook de Lugtbel van 't kleine Water-

pas , door middel van het Schroefje 15 , aan

haar merkjes brengen, en dan is men redelyk

verzekerd, dat de Rand loodregt ilaat , in allé

Gevallen, daar de Lugtbel aan haare merkjes

blyft, ten zy het Werktuig door ftooten, ver-

wrikken of fterk fchudden , buiten orde zy ge-

bragt: en om zig daar van volkomen te ver-

zekeren, kan de verwiffeling of omkeering her-

haald worden , even gelyk de eerftemaal was

gefchied. Dus is 't ook gelegen met de juilling

van 't punt o en van de evenwydighèid der

Miklynen met den Rand: nlen behoeft, naa-

melyk, die niet t'elkens te toetfen, zo menig;,

maal het Werktuig bewoog^en of verplaatft zy^

maar enkel en alleen j wanneer 'er gegronde re-

il. Deel, D 2 den
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den is om te vermoeden , dat de een of andere

van deszelfs fyne deelen in wanorde geraakt

zyn (*).

ik heb vergeten te melden, dat de beweegly-

ke Verrekyker , na dat dezelve op zeker Voor-

werp is gerigt , niet alleen vaft gezet kan wor-

den, door middelvan eene Stelfchroef i5, wel-

ker JMoa* met een ander Schroefpennetje aan

den Rand gehcgt is , en welker onderend gaat

door een Plaatje , vaft gemaakt aan 't End van

den beweeglyken Kyker G G; maar dat dezel-

ve ook, doormiddel van deeze Schroef, op een

Haairbrecd kan worden verhoogd of verlaagd.

Jk zoude gemakkelyk alhier den grond kun-

nen aantoonen van alle de gedagte Raszettingen

of Juitlingen : doch ik agtte zulks onnoodig, de-

wyl alle de genen, die zodanig een Werktuig

zullen gebruiken of vervaardigen , noodwendig

in de Gezigtkunde en Geometrie taamelyk er-

varen moeten zyn.

Of de Verdeeling op den Rand met behoor-

lyke fcherpte gemaakt zy, kan men ook toet-

fen met den Wyzer G G langs den geheelen

Rand rond te draaijen , als wanneer niet alleen

de beide Enden altyd iCo Graaden vail elkander

moeten zyn, maar ook de deelen van de Nonius-

Plaat

(*) Aangaande den ToeileldcrVerrekykercnmetKruis-

hairtjes , en de iijanier om dezelven te Jiiiften , kan men

ondcrrigtin'g vinden in de Gezigtkunde van Rcb»

Smith , hier voor aangehaald. III, Boek IV. Hoofddeel,
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Plaat, aan ieder End van den Wyzer, altoos even-

veel Minuuten tekenen moeten.

' Dit Werktuig kan niet alleen gebruikt wor-

den, om loodregte Hoogten van dingen op het

Aardryk af te meeten , mair ook even zo aan den

Hemel, om Poolshoogten in minuuten te peilen

of den Stand der Hemellichten te bepaalen^ be-

houdens 'er alleenlyk, volgens de voorgaande

onderriigtingen , naauwkeurig gelet worde op de

Lugcbellen der Waterpaffen , waarvan het eene,

aan den onbeweeglyken Verrekyker, zal aan.

toonen, dat de mid'dellyn des Werktuigs, wel-

ke door 't Punt o gaat , Horifontaal is ; het an-

dere, aan den ArmBD, dat de Vlakte van den

Rand loodregt flaat. Dit laatfte doet evenveel

dienfl als het nederhangende Lood in een Kwa-
drant, ja met veel meer gemak ; dewyl de Draad

van het Lood, in de openLugt, van wegen den

Wind, zeer moeielyk flil te houden is; daarin

tegendeel de vafte Voet van dit Werktuig, en

deszelfs eigen zwaarte, veroorzaaken , dat het-

zelve niet, uitgenomen door een zeer fterken

Wind, van zyn flel gebragt kan worden (*)

Tot

(*) Dit Waterpas toont ook , wanneer de Buis in 't

midden een weinig krom geboogen is, de loodlyn zo

fcherp aan, als een lange Buis. Zie de aangehaalde G e-

ziGTKUNDK Van Rob. Smitb. II Deel of III Boek,

bladz. 541 van de Nederdiiitfcl-ie Vertaaling. [Wy voe-

gen 'er, uit de v-oorige Verliandeling van den Heer Ek-

Jlroom, van 't jaar 1743, by, dat de Lugtbel eene kenne-

II. Deel. D 3 ]y-
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Tot het WaterpafTcn gebruikt men den onbe-

weeglyken Kyker en deszelfs Vifieren , volgens

die zelfde manier, welke in de gemelde Ver-

handeling is aangeweezen , naamelyk even als

met een enkelen Kyker; doch hier gefchiedt zulks

bekv/aanilykcr , wegens den vallen Voet waar

pp het Werktuig ftaat. Ook heeft het dit voor.

uit , dat men daar mede Waterpasfingen van

grooter hoogten in eens verrigten kan , dan met

het géwoone Verrekyker - Waterpas gebruiklyk

is ; ja zelfs van hoogten , daar men niet by kan

komen wegens de Zee en Meiren of Mocrairen:

door twee ftandpliatfen te verkiezen , en de hoe-

ken benevens de Grondlyn af te mecten , waar

door dan de afiland van het Punt en deszelfs

hoogte boven het Waterpas, volgens de Drie-

hoeksrekening, ligtclyk is te vinden.

Tot het ueemen der wydte van Horifontaale

hoeken is dit Werktuig zeer bekwaam, wanneer

het Horifontaal op zyn Voet gefield wordt.

Want de Waterpas Verrekyker doet alsdan

den dienft van den onbeweeglyken Verrekyker

op een Kwadrant , en de beweeglyke verftrekt

voor den Wyzer met Vifieren; terwyl het

Werktuig, in welk eene helling men ook be-

geert, 't zy boven of beneden 't Waterpas, ge*

bragt

lykc beweeging niaa'^t op eene helling van twee Sekon-

den, welke men niet dan met een zeer lang Looddiaad

of Kwadrant, ten minlle van 15 Voeten Straals , zou kun-

nen bemerken.
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bragt kan worden, met de Schroeven q, q, </,

te draaijen, zo lang dat men de twee Voorwer-

pen elk in zyne Buis krygt: dan, naamelyk,

wyzen de Graaden, tuffchen o en den Wyzer

op de Nonius^ de groote van den hoek aan, in-

dien het Punt o behoorlyk gejuifl is.

Wanneer 'er een Grondlyn {Bafis') moet ge-

meten worden , of in andere Gevallen ,
daar

men naauwkeurig in een regte Lyn, tuffchen

de twee Bakens, verkieft te blyven, rigt men

eerftelyk dé beide Verrekykers net op het Ba-

ken, en keert dan den Waterpas - Verrekyker

om, terwyl de andere onbewoogen blyft. Kan

men dus door den eenen Verrekyker het eene

door den anderen het andere Baken zien , zo is dit

een teken , dat het Werktuig in de regteLyn tus-

fchen de twee Bakens flaat , dewyl de Miklynen

der Verrekykers eene zelfde ftrekking hebben*

Dit zo 'niet bevindende, moet het Werktuig zo

lang naar de eene of andere zyde verplaatft wor-

den 5 tot dat men in die Lyn komt.

Indien men de Meridiaan op 't vlakke Land

begeert af te bakenen , zo kan zulks met het

Kwadrant op de gewoone manier gefchieden,

door middel van gelyke Voor- en Namiddags-

Hoogten van de Zon , naar welken men het

Uurwerk fielt, en den volgenden dag den be-

weeglyken Verrekyker zettende op het middel-

punt van de Zon , wanneer het Uurwerk juifl

op twaalf Uuren flaat , zo is de Zon in den

II. Deel, D 4 Mid-
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Middng-Cirkel en de Waterpas Verrekyker wyil

de Streek van 't Zuiden aan den Zigteinder , in-

gevallen het Werktuig volmaaktelyk loodregt

is gefteld. Indien het Waterpas vervolgens

omgekeerd wordt, zo vindt men op gclyke

Vv'yze het Noorden. Doch dit kan , met ons

Werktuig alleen , op veel korter manier verrigt

worden^ als men de hoogte van de Zon, ctce.-

lyke Uuren voor den j}-Iiddag, daar mede peilt,

en agt geeft, welk een Punt aan de Kimmen,

alsdan, door de Kruifing in 'tBrandpunt van den

Waterpas -Verrekyker bedekt wordt j want 's

namiddags de Zon op gelyke hoogte peilende,

en wederom op een Voorwerp mikkende met

den Waterpas - Verrekyker : zo heeft men niet

meer te doen, dan die Voorwerpen wel in 't

oog te houden, en, het werktuig Horifontaal

gelegd hebbende, den hoek, dien deeze Voor-

werpen aan het Oog ondcrfpannen, te halvee-

rcn, dewyl het middelflip , tiifichen die beiden,

het Zuiden aanv/yft. Als men met den Water-

pas -Verrekyker geen Voorwerp aantreft, kan

'er ligtelyk een Baken , op den behoorlyken

afftand, gezet worden, hoe' verder hoe beter.

TuiTchen de Voor en Namiddags-Waarneemiu-

gen moet het Werktuig noodwendig op de zelf-

de plaats Haan blyven.

Op deeze wyze, egter, vindt men niet altyd

de waare ftreek van 't Zuiden , maar alleen in

die tyden van 't Jaar, wanneer deDeciinatie clcr

Zon

,



Geographisch Werktuig. 57.

Zon, in ettelyke Uuren voor en na den mid-

dag, zeer weinig veranderc, te weeten omcrent

den Zomerfchen en Winterfchen Zonne-Stil-

fland. Van Juw^ tot aan December , terwyl de

hoogte der Zon gedunrig afneemt, krygt men

op deeze wyze de Zuidflreek een weinig beoos»

ten de waare Meridiaan , en van December tot

aan Jufty krygt men die een weinig bewefleu

dezelve , meer of min , naar dat de Poolshoog-

te van de Plaats der Waarneeming grooter is,

de Declinatie der Zon fneller of traager af of

toeneemt, als ook naar den langer of korter

tuflchentyd der Voor- en Namiddags- Waar-

neemingen. De misflag in deezen kan egter,

ip de Poolshoogte van Stokholm, niet grooter

zyn dan § van een Graad, en zulks alleen in

Maart of September,^ en wanneer 'er zes ofzeven

Uuren tyds tufichen de Waarneemingen is

verloopen. Zo wel deeze Feilen, als die der

Waarneemingen op andere Jaargetyden , kan

men verbeteren uit het volgende Tafeltje, 't

\velk naar de Poolshoogte van Stokholm , en op

ZQS Uuren tufiTchentyds, is berekend.

II. Deel. D 5 Cor,
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Correftie van

de Meridiaan.

Gr. Min. Sek.
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'er Linien moeten afgebakend worden. Is zulks

op eencn vlakken Grond, zo kan men 't met

het Waterpas alleen doen zo 't behoort. Op^

onivelyke Gronden zyn de gewoone Werktuigen

tot^het afbakenen van Linien niet genoegzaam.

Dit daarentegen is zo veel te bekwaamer,dewyl

hetzelve den beweeglyken Verrekyker heeft,

die,golyk bekendis, cvenwydig loopt met de

vlakte van den Rand. Wann-eer men derhalve

een regte Lyn over eencn Berg of hongen Heu-

vel he'en begeert voort te trekken, zo fielt men

eerftelyk het Werktuig , 't welk Vertikaal

moet Haan, aan de eene zyde van den Heuvel,

naar die Plaats toe, waarheen men de Linie

getrokken wil hebben ^ en rigt den beweeglyken

Kyker naar den top des Heuvels, alwaar men

een Baken laat zetten. Vervolgens zig op den

Heuvel begeevende, fielt men het Werktuig

op de plaats van 't Baken , en mikt terugwaards

naar de eerfle Standplaats , alwaar een Merkte-

ken moet gelaten zyn. Dan is de Vlakte van

den Rand in de gegevene Linie. Verder draait

men den beweeglyken Verrekyker om , en

zoekt aan de andere zyde van den Heuvel ee-

nig Voorwerp aan de Kimmen, 't welk in de

verlangde Linie zig bevindt. Men kan dus

ook , aan de beide zyden van den Heuvel of

Berg , Stokken of Staaken laaten zetten in eene

regte lyn, zo ver het Gezigt reikt. Indien het

niet met ééne verplaatzing des Werktuigs ge-

il. Deel: .
l^^t,
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lukt , zo kan men het meer dan eens doen , om
eene Linie te krygen van behoorlyke langte.

In alle de voorgaande Werkingen heb ik

de tuffchenwydte der twee evenwydige Verre-

kykeren als van geen belang aangemerkt. In-

dien iemand Waarnecmingen wil doen op zeer

naby zyndc Voorwerpen, zo zal hy, uit eigen

overweeging, ligtelyk een middel vinden, om
de Feilen, die daar uit mogten ontflaan, voor

te komen.

Ik twyfel geenzins , of dit AVerktuig kan

met voordeel en gemak ook in andere gevallen,

naamelyk in de Landmeetery , het afileeken der

Buitenwerken van Steden en Veilingen, van

Lege-rplaatfen en wat dies meer is, gebruikt

worden : doch ik zal my daar mede niet ophou-

den, dewyl ik vaMcl dat een ieder, die 't ge-

bruik van hetzelve uit het gene reeds bygebragt

is begrypt, lichts genoeg zal hebben bekomen

,

om zelf gelegenheden uit te vinden, waar in

men zig, des noods. ook daar van bedienen

fean,

H.

KONST



K o N S T
O M D EOTTERS

LEVENDIG TE VANGEN", TAM TE
MAAKEN, EN ZO AF TE RIGTEN

DAT ZY VISCH AANBREN-
GEN.

Medegedeeld aan de Akademie der Weetenfchap-

pen van Stokholm, door Joh. L ow, Mag.

Doel. in de Koninglyke Hooge School

te Lunden in Schonen.

(©er ^óniglirf) ©cinuebifdjen %mt\\\\i kc ^Biffenfdjrtfüm

'2fbl;anbltin«3cn/ fluf fccié %d)x i-j^i.

XIV. Deel, bladz. 147.)

DE Otter is een Dier dat in 't water Vifch
rooft, gelyk de Wolf en de Vos roofdie-

ren zyn op 't land. Dit Dier is met grooter en
ruimer Longen voorzien dan anderen; weshal-
ve het zig ook, na dat het lugt heeft inge-
ademd, veel langer onder water kan houden.
Zyn voedfel bellaat voornaamelyk in Vifch.

Het is omtrent St. Jan bevriigt (*), en draagt

zyn
(*) Mid Sommaren [in 't Sweedfch] of in 't midden des

Zomers
, i.an niet anders dan deezen tyd betekenen.

Fiemming egter, een ervai^n Diiitfch Jaager, ftelt (in zyn
II. D. bl. 113,) den Koppelt>^d in February, en 'meldt

II. Deel.
da;
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zyn Jongen negen Wceken. Het werpt tot

drie of vier Jongen in eens , welken doorgaans

aan Rivieren of Moeraflèn, onder Ijofchagtige •

ruigte of Wortels van Böomen , ncftelen. De
Vagt der Otteren agt men 't gantfche Jaar door

goed, uitgezonderd ten tyde wanneer zy draa-

gen , dewyl zy dan lofler van Haair zyn.

Deeze Dieren doen veel kwaad , zo door den

Vifch te verflinden , als de Vifchnetten te ver^

fchcuren. Myn oogmerk is derhalve aan te

toonen , hoe dezelven zo Avel gevangen en uit-

geroeid , als getemd en tot nuttelyke Beeften gel-

maakt kunnen worden.

In Rivieren, daar de Otters zig onthouden,

zyn gemeenlyk groote >Stecnen , en Wortels

van Boomen of uitgeholde Gaten aan den Oe-

ver. Geenen grooten Steen, in zodanig eené

Jlivier, gaat de Otter' voorby, zonder iets van

zynen afgang d:iar op te laaten; waar aan men

ligtclyl^. bemerken kan, of een Otter daarom-

llreeks zyn Nefl heeft. Veelerlei Vallen en

Strikken kunnen 'er gezet worden , om dezelven
'

dood te bekomen {*)-^ doch in 't byzonder is

men gewoon daar toe Angels (j) te gebrui-

ken 5

dat de Jongen twaalf Weeken gedragen worden. Het

onderfchcid der Lugtftreck kan zo veel verfchil niet maa>

ken. Kceftncr,

(*) Zie Flemming, het IV. Deel bl. 231.

(f) Jrtngcifcn ; [waarfchynlyk een foort van Voetangels

Zie de Afbeeld, van zulk een -^ngel om Wolven te van-

gen, iti 't HuisHOUDELYK WOORDENBOEK van Cbomel.]
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ken;'twelkikvoorbygaa, als enkel voomeemens
zynde te leeren , hoe menze leevendig kan vangen.

Men laat zig een Angel, als gewoonlyk^
bereiden, doch twee of driemaalen zo groot;

Dezelve uitgezet zynde , maakt men aan eiken

Beugel eene Beurs vaft, van dun Kettingwerk

even als een Borft-Harnas. Wanneer zulk een

Werktuig toeflaat, wordt het volkomen Kloot-

rond. Men moet hetzelve zeer glad en fchoon

houden, en, als men het gebruiken wil, te

deeg met Ingewanden van Vifch befmeeren.

De Angel wordt gezet op een Steen, die

wat fteil, en niet hooger is, dan dat het Water
deKettingbeurfen, die onder aan zyn, kan be-

dekken. Van de Plaat van den Angel bindt

men de Kieuwen van Vifch, flrooijende wat
Koppen en Ingewand rondom de Plaat. Zo
dra de Otter de aangebonden Kieuwen neemt.
Haat de Angel toe, en de Otter zit daar in,
als in een Vogelkouw, gantfch onbefchadigd.

Dit kan men egter alleen met oude Ottets

werkflellig maaken. De Jongen moeten opge-

fpoord worden van Waterhonden , die daar op
afgerigt zyn, loopende langs uitgekalfde Boor-
den, over Wortelen van Boomen of Steenen,
en blaffende wanneer een Otter daar onder ver-

borgen zit. Indien het, in zulk een geval, een
oude Otter zy, zo komt die aanllonds voor den
dag; als wanneer 'er geen ander middel is, om
denzelven te krygen, dan met fchieten of flee-
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ken: maar de Jonge Otters gaan, zonder veel

gewelds, niet uit hunne Gaten. Derhalve, wan-

neer men bevindt dat de Otter niet voor den

dag komt, zo is het zekèrlyk een Jonge : ook

kunnen 'er twee in één Ncft, of twee Nellen

digt by elkander zyn. Dan de opening gezogt

hebbende, zet men een Fuik of Net voor het

Gat, en jaagt den Otter met een Yzerén Staf,

öf met een Stok die een fcherpe Punt heeft, uit

hetzelve in het Net. Geene jonge Otters moet

men vangen voor St. Michiel , want anders zyn

zy te teder, alzo zy zeer langzaam groeijen.

Dus een jongen Otter levendig gevangen en

in bewaaring genomen hebbende, geeft men

hem eeni^e dagen Vifch te eeten en Water té

drinken; mengende vervolgens, onder het Water,

al meer en meer Melk, Vleefchnat, Moes of

Erwten. Zo dra hy ?.ig te vreden toont met

deeze Koft onvermengd/ te eeten, moennen heiii

zelden Vifch geeven, maar in plaats van dien

Brood, waar van alleen zy leeven kunnen. Op
't laatfte moet hy nooit geheele Viflehen of In-

gewand, maar alleen Koppen hebben.

De Otter op die manier gehouden zynde , in

een Vercrek alwaar geduurig iMenfchen zyn,

tnoet men denzelven, inmiddels, zo tam als

mogelyk is trngten te maaken, 't welk ook iil

een korten tyd gefchiedt.

Laat dan een Werktuig vervaardigen vait

Stroo, met Bindgaaren omwonden, of met Le-

der

i
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der bekleed , een half EUe lang, en niet dikker

,

dan dat de Otter zyne Kaaken daarover kan uic-^

ïpannen. Zet aari ieder end twee Stokjes in 'c

kruis, een Vierendeel Ellelang (gelyk in Plaat

XI. //§•. 3). Neem daarna een dunnen Strik of

Strop, en maakt daar aan vier of vyfKogels , van

groote als Nooten , aan ieder van welken vier fcher»

pe Punten zyn , digt tegen elkander vafl (Zie F/g»

4.). Deezen Strik den Otter om den Hals gedaan ,

en in denNek toegeknoopt hebbende , zo hegt aan

dien knoop een dunnen Band van twee Ellen lang.

Dit vooraf bezorgd zynde , moet men het

Dier in 't eerfl: leiden , tot dat het gewillig

volgt, en dan het een of ander woord uitkiezen,

by voorbeeld, dit heen oïkoomhier^ trekkende

llyf aan den Band , zo dikwils meri dit woord
gebruikt, om te maaken dat hy vaardig kome
en gehoorzaam worde. Als dan . lieemt men
den Otter by zig, en fteekt de Hand by den

Strik in, aan den Nek, draaijende dien toe,

tot dat hy de Kaaken opfpalkt. Dit gefchieden-

de houd men hem het gemelde Werktuig voor

de Neus en roept, altoos op de zelfde wyze,

by voorbeeld, vat aan of hap toe. Wanneer
hy het glippeii laat, moet men weder als voo-

ren den Strik toedraaijen , en zulks herhaalen

,

tot dat hy het eindelyk vafl houdt. Zo drahy

dit doet, moet men den Strik wederom doen

knellen, tot dat hy het laat glippen , en roepen,'

laat lós. Op deeze wyzc gaat men voort , zo
II. Deel. E lang
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lang tot dat de Otter, op het eerfte gebod, het

in zyn Bek neemt en weder los laat.

Verder zet men dit Strooijen Werktuig op den

Vloer, alwaar geen Zand moet zyn, en trekt op

de voorgemelde wyze aan den Band, buigt den

Kop des Otters naarom laag, brengt den Otter met

de eene hand by het Werktuig , en houdt hetzelve

met de andere vall- haaiende 't zelve in 't eerfl

eenige reizen van den Otter af, en fchuivende het

eindelyk digt aan hem,, tot dat hy het, wanneer

men roept , vat aan , in zyne Bek neemt.

Op die wyze gaat men voort, tot dat de Ot-

ter, enkel op een klein rukje aan den langen

Band, het Werktuig opvat, als wanneer men
eerflroept, dit heen ^ en, dus den Otter langzaam

naar zig toe gehaald hebbende, het Werktuig,

op het zeggen laat los, van hem afneemt. Als

men zulks eenige dagen in 't werk gefield heeft,

en hy ftontelyk naar het Werktuig loopt , zo

kan men hem eenen Zakdoek of Handfchoen

toefmyten. Eindelyk, wanneer hy gewiUig is

tot alles , zonder dat men hem behoeft te trekken

ofte knellen, zo werpt men hem 't een of ander

voor , 't wellc hy gaarn eet , doch hy moet met

den Strik gedwongen worden , dat hy hetzelve

weder brenge. Dit valt niet moeielyk : want

men kan op deeze wyze alle Beeften, ten min-

lle die eenigermaate handelbaar zyn ,
gewennen,

om iets te brengen.

Indien nu de Otter zo ver geleerd is , dat hy
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alles te rug brengt aan zynen Meeller , wat hy draa-

gen kan, en waar op men hem afgcrigt heeft, zo

neemt men hem mede naar een helder en niet al

te diep Water, hebbende eenige kleine doodeen

eenige redelyk groote leevendige Viflchen by zig.

Eerfl werpt men 'er de dooden in, die hy, zon-

der eenige twyfeling, zeer gewillig op zal vatten 3

en , zo dra hy 'er een van heeft , moet men hem te-

genhouden , dat hy ze aanflonds van zig geeft.

Eindelyk doet men ook de leevendigen in 't Wa-
ter, waar van hy 'er ook zonder moeite krygt,

en, zo dra hy 'er een boven brengt, geeft men
hem 'er aanftonds den Kop van. Op deeze wy-

ze is men zo ver gekomen, dat een Man, woo-

^ nende in 't Kerfpel Oflerby , iiij het Noordelyk

Diftrikt van Chriftiansfladlebn in Schonen , ge-

naamd Bengt NilJJon , dagelyks van eenen dus aP

gerigten Otter zo veel Vifch bekomen heeft, dat

hy daar mede zyn gantfche Huisgezin onderhield.

Dewyl nu deeze Dieren anders de ViffGhen yer-

flinden , zo fchynt het van veel nuttigheid te zyn
;

dat zy den Menfch- door Vifch te vangen voor-

deel kunnen verfchaffen , en bovendien daar door

afgehouden wotden van het nadeel, dat zy an-

ders den Viiïcheren toebrengen , met de Netten.

in de Viffcheryen te verfcheuren.

Een oude en een jonge Otter laaten zig bei-

den op de zelfde wyze afrigten , doch niet met

gelyke moeite, en de nuttigheid, die men 'er

van trekt, is ook niet even groot. Wam als eeri

il. Deel. * E 3 öd.
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oude Otter tot den Koppeltyd toe wordt gehou-

den , zo is 't onzeker , oi" niet de verkreegen

gewoonte door de Natuurlyke neiging zal wor-

den overwonnen : maar wanneer een jonge Ot-

ter op deeze wyze opgebragt word , en een

Jaar lang uit het Water is geweeft, zo wordt

deszelfs Natuur kragtiger veranderd; terwyl in

het andere geval de langduurige verblyving in

het Water de Natuur van den Otter verfterkt,

en zyne ritzigheid vermeerdert.

Eindelyk; men kan, met eenen dus getemden

Otter, ook veel Ongediert, dat zig in de na-

buurfchap bevindt , vangen en uitroeijen ; gelyk

de voor gedagte Betigt Niljpjn met den zynen

heeft onderzogt. By zyn Landgoed was een

Molen , en by den Molen aan beide zyden een

hooge Muur , zo dat de Otter in de Molenkolk niet

om hoog kon komen. Derhalve deedthy in den

eenen Schutdeur , digt aan 't Water , een Luikje

maaken, waar doorhy den Otter verfcheide maa-

ien inliet, en als die Otter zulks gewoon was,

werdt het Luikje zodanig toegefteld, dathy, zo

dikwils hy 'er aan roerde , ligtelyk daar door doch

niet weder te rug kon gaan. Beneden dit Luikje

was een foort van AalkorfofFuik gemaakt, waar

in veele wilde Otters, die den tamraen volgden

,

gevangen zyn.

95 Toen dit OpHel in de Akademie gelezen

5, werd , berigtte de Opper - Intendant , Vry-

hecr?3
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heer Harlemann , dat hy zelf voor eenige Jaa-

ren, met veel pleizier, hierte6'/^o/^M/7^eenen

„ Otter gezien hadt , die zodanig op de Vifch-'

„ Jagt was afgerigt, dat hy, in een korten tyd,

verfcheide maaien by de Konigsholms -'^lon-

nen nederdook, en telkens met een fchoonen

Vifch wederkwam , dien hy aan zynen Mees-

„ ter bragt.

„ Eertyds moet het in dit Ryk gebruikelyker

zyn geweefl dan heden ;, de Otters op den

„ Vifchvangfl: af te rigten, dewyl Jonston
5, 'm zynQ Hifiorie der Dieren meldt i dat de Koks ^

5, inSweeden^ gewoonwarenOttersindeFyverste

„ zenden , om Vifch voorhun te haaien :
" [of, vol-

gens de Nederduitfche Vertaaling. In Sweden

brengen zy , op 't wenken van de Kok » deVijfen uit

dt Fyvers in de Keuken^

H.

5?

5?

II. Dexl. e 3 AAN-



AANMERKINGEN
OVER HET

STERVEN DER KINDEREN,
DOOR

NIKOLAAS STRUYCK,
Lid der Konijiglyke Sociëteit van Londeji , der Hol-_

landfche Maatfchappye te Haarlem , e?i Corres'

pondent van de Akademie der Weetenfchap-

pen van Parys.

DAt 'er Stellingen opgemaakt worden uit

Grondbeginzelen die de proef niet kun-

nen houden, is te verwonderlyker, wanneer

die zelfde Zaaken reeds uit Ondervindingen

aangetoond zyn. Ik heb, voor eenige Jaaren,

uit een Manufcript van 't Dorp Broek in Water-

land, dat zo uitvoerig en tot dit oogmerk zo

dienflig is als men kan wenfchen, een Tafel

vervaardigd, w-aar ra het Sterven der Kinde-

ren, Jongentjes en Meisjes elk in 't byzonder,

van beneden 't Jaar tot lo Jaaren Ouderdom,

word vertoond (a), In het laaft uitgekomen

Stuk der Philofophifche TranfaÜien vindt men
een

{a) Zie den onderften Tafel, op bladz. 171, in myne
Nader Ontdekking/in noopens den Staat van 't MeJiJcbelyk Ge,

Jlagt» gednil-.t ult^sgQyQn te Amjïcrdam , in "t jaar 1753 : uit

Tvellien , ra een kleine Verbetering , voortgekomen is de

Tafcii.op bladz. 185, in "t zelfde Werk, te vinden.
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een Tafel , die de Eer\^aarde Heer B r a c k e N-

RiDGE ten deele uit de Sterf -Lyden van

Londen , ten deele uit den Tafel van H a l-

L E Y , heeft getrokken (^) , waar in hy den

"Sterftyd aantekent, zo van Kinderen als van Be-

jaarden , tot 87 Jaaren Ouderdom toe. Hy
neemt tot zynen Grondllag een getal van 1000

Gebooren Kinderen, en ftelt hoe veel daar van

zullen fterven beneden 't Jaar, hoeveel, van

die dan overblyven , tnlTchen i en 2 Jaa-

ren, hoe veel tufTchen 2 en 3 Jaaren, en

gaat dus voort tot den gemelden Ouderdom,

wanneer hy rekent dat dezelven, volgens 'r ge«

woon beloop, altemaal geflorven zyn. Biheb,

om zynen Tafel aan de Ondervinding uit de

Lyften van Broek te toetfen , de getalen , die in

mynen Tafel waren gebruikt, ook gereduceerd ,

tot het volle getal van i oco , 't welk men een

Konjlgual mag noemen ^ want het myne , van

350 Jongens en 822 Meisjes, was juift het ge-

tal der genen, die, van 't begin van 't Jaar 1654

tot aan: den 19 Oktober 1732, in dat Dorp,

vol-

(6) In een Brief van den Heer Brackenrtdge aan

den Wel Ed. Heer Graaf van J^Iacclesfield, Prefident

van de Kon. Sociëteit , Philofopb, TranfaS. Vol. XLIX. Art.

XXVIII. pag. 167 enz. Deeze Brief is oolc in 't Franfch ver-

taald en geplaatft in 't ^öwraa/ des S^avaf)s, combine avec les

Memoires de Tremux , voor Decemberi-j$6; als mede in 't

Journal Encyclopediqu<r, van Novemb, 1756, by wyze van

üittrekzel.

I1.DEEL.
J7 4
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volgens de Aantekeningen in het Boek, leven^

tlig gebooren waren, en derhalven Natuurlyk»

ik ben dus te werk gegaan. Om 't getal der

jongens te vinden : van 850 leevendig geboo-

ren Jongens, zyn 'er 353 beneden 't' Jaar over-

Iceden, hoe veel moeten 'er dan van 1000 fier-

ven: komt 415. Op gelyke wyze heb ik 't ge-

tal van de jongens die op een anderen Ouder-

dom fierven , als ook dat van de Meisjes bere-

kend. Om den Sterftyd der Jongens en Meis-

jes door malkander te vinden , zeg ik, van 850

+ 822, dat is 1672 5
gebooren Jongens en Meisjes,

zyn beneden 't Jaar ouderdom overleeden 353 +
274 of 617 :,

hoe veel fierven 'er dan van 1000:

komt 375. Dus heb ik de drie eerfle Kolom-

men gevonden van deezen Tafel, waar in zy

met de getalenvanBRACKENRiDGE en Hal-
L E Y worden vergeleeken.

Door Ondervinding 'ült den
uit de Lyften van 't Bracken-

ridge.

Beneden2'^
Vani tot3 Ja.ir

Van2tot4 j>oud.

Van3tot5
Van4 tot5J

Dorp Broek.

yong.lMeisjJKinder

I 34,

L 15

333
26
18

16

13

375
30
21

17

Kinderen

323'

127

45
32
26

507 406 i 457 ' 55;

Tafel van

Halley,

Kinderen,

145

57
38
28
22

290

Ten opzigt van de Geflorven Kinderen bene-

den de 20 Jaren, fleunt de Tafel van den Heer

Brackenridge op de Stcrflyilen van Lon-

den
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den, welker gebrekkelykheid ook reeds door

my is aangetoond (i?). Daarenboven heb ik

omftandig aangeweezen , wat 'er op den Tafel

van Halley te zeggen valt Qp}, die uit de

Lyften van de Stad Breflaw is opgemaakt, ter-

wyl men nooit een weezentlyke Telling van die

Plaats gehad heeft. Hoe is 't dan mogelyk, op

zulke Grojiden iets zekers te befluiten ? En , al

itelde men, dat het Sterven te Londen even-

eens ware als te Breflaw , hoe kan men uit zul-

ke Lyften het getal der Geboorenen bereke-

nen? De Heer Brackenridge vindt het

getal der Jaarlykfe Geboorenen, te Londen,

door Rekening, op dien grondflag, 19561 (c)-^

doch hoe komt dit overeen met een Plaats ,

daar Jaarlyks meer dan 29000 Menfchen fter-

ven (r/) ? Ik kan niet begrypen, hoe iemand

4ie te Londen woont, en 'er in 't jaar 1755
Predikant was in de Kerk van St. MichaëlBafJis-

haw , zo weinig kennis kan hebben ten opzigt

van die Scad, en daar uit 'zulke Gevolgen kan

trekken.

Het geen deeze Heer te vooren, wegens het

getal des Volks te Londen , (e) hadt gefchree-

ven, is op eene gegronde wyze wederlegd door

den

Ca} Nader Ontdekkingen , als bpven, bladz, 152 — 155,

(i) 't Zelfde Werk, bladz 172.

(O Pbilofopb. TranfaEl. Vol. LXIX. pag. 179.

(d) Nader Ontdekkingen, bladz.. 153.

(O In de PlilofopL TranJaU. Vol. .XLVHI. P. H. Art. 9$.
II. Deel. E,

5
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den Heer Maty(ö;); 't welk van Menfchen,

die de waarheid zoeken , wel waardig is gele-

zen te worden : en ik agc het onnoodig hem

,

daar omtrent, verder tegen te fpreeken. De
Schryver , die den Brief van Drackenrid-
ge, in 't Journal Encyclopediqiie , uitgetrokken

heeft, brengt een wonderlyke iïrqiuitie voor

den dag, naamelyk x = 8019 = 2006 =
-305 =74» t 73 = 7263 , waar uit hy

vindt, X = 19561, voor t getal der Geboo-

renen (^). Welk Menfch kan deeze Algebra

verdaan? In de Tranfactim ftaat, x 8819

2006 805 741 -^71 = 7^63.

Hy zegt dat 'er te Londen ^-)<s>o Perfoonen zou-

den zyn, die niet gedoopt worden, en dat men

zulks uit het voorgemelde kan befluiten : doch

in den Brief van Brackenridge wordt ge-

fproken van ten minfiie 5000 Vreemdelingen,

die jaarlyks aldaar zouden inkomen , om het ge-

ne 't getal der Geboorenen by dat der Begrave-

nen te kort fchiet, te vervullen (c). De Tafel

van Brackenridge, die in de Tranfa&ien

ftaat, zegt deeze Scliryver, is zeer gebrekke-

lyk(^. :

't Ge-

Va) In 't Journal Britannique , voor de Maanden July

en Angujlus 1755, pag. 318 tot 327.

(h) Zie 't Journal Encyclopedique ^ Novembr. 175Ö.

pag. 20.

(f) Philofoph. TranfaSi. Vol. XLIX. pag. 180.

(d) Journal Encycl, als boven, pag. 22.
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t Getal der Kinderen , die beneden den Ou-

derdom van i Jaar derven , kan uit de gewoo-

ne Sterf-Lyften niet naauwkeurig opgemaakt

worden, inzonderheid in groote en bloeijende

Steden: want de gemelde Kinderen Izyn mecft

van de vafte Inwooners, en 't geheele getal,

der Dooden is daarenboven nog van Vreemde-

lingen , Anibagtsgczellen , Reizigers , Dienlt-

boden, enz. Men kieft, 't is waar, zodanige

Plaatfen uit, om groote getalen te hebben, doch

dit alleen is niet genoeg, daar moeten ook veel

Jaaren zyn. Als men dit, by voorbeeld, hier

te Amfterdam onderzoeken wilde op een of twee

Jaaren, fchoon 'er zulke Lyflen, als te Lon-

den, van de Geftorvenen werden uitgegeven;

wat zou men daar door vinden? Te Amllerdain

zyn, volgens de Lyften, in 't jaar 1739 gp-

booren-7771 Kinderen en geftorven 7507 IVlen-

fchen van allerlei foort; in 't volgende Jaar was

't getal der Geboorenen 7235 , en dat der Ge-

ftorvenen 10055. De Kinderziekten rukken

'er ook in 't eene Jaar veel meer weg dan in 't

andere
, gelyk men klaar zien kan in de Lyllen

van Londen. Men zou den Scerftyd der jonge

Kinderen ook kunnen vinden uit de Aanteke-

ningen, die in de meelle Huisgezinnen, van het

gebooren worden en fterven, der genen die tot

hetzelve behooren , worden gehouden , doch

dan moeft men een groote menigte van Huisge-

zinnen hebben,

. II. Deel. '

Ik
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Ik heb tot nog toe geen beter middel gevon-

den om den Sterftyd der jonge Kinderen uit de

Ondervinding te bepaalen , dan de gemelde

Aantekeningen van 't Dorp Broek y een Plaats

die redelyk weivaarende is en nagenoeg in den

zelfden fland blyft. Ik heb daar van Uittrek-

zels gemaakt, ten opzigt van 't gebooren wor-

den en fierven der Kinderen, van jaar tot jaar

op 87 jaaren, In 't jaar 1654 is de Aanteke-

ning van den netten tyd der Geboorte en van 't

Sterven, begonnen, en in 't jaar 1661 zyn 'er

zelfs de Doopnaamen bygevoegd. Om een

groot getal van Menfchen te hebben, maak ik

tuffchen 't eene Jaar en 't andere geen verfchil,

oordeelende dat de Natuurlyke evenredigheid,

tuffchen het gebooren worden en fterven, de zelf-

de blyft : zo dat ik alle Ja^aren door malkander

gebruik. Zie hier hoe dat myn Uittrekzeis, uit

het gemelde gefchreeven Boek, gemaakt zyn^

aanmerkende , dat Z een Zoon of Jongen en D
een Dogter of Meisje betekent-

Aldaar, zyn, in 't Jaar 1663, Jee-
' vendig ter weereld gekomen 13 Jongens en 14 Meisjes.

Van wefken in 't zelfde Jaar

,

dat is beneden 't Jaar oud,

geftorven zyn , . 1 Jongens en 3 Meisjes.

Zo dat 'er overbleeven . 11 Jongens en 1 1 Meisjes.

In 't Jaar 1664, waren leevendig

ter weereid gekomen . 17 Jongens en 10 Meisjes.

En van dczelven beneden 't

Jaar oud gellorven . 4 Jongens en 2 Meisjes.

Zo dat 'er overbleeveu , 13 Jongens en 8 Meisjes.

Ge-
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Geboo-
ren

A0.1663
22 Jan.
26

21 Fehr

3 April^X

8>/y IZ

3^«^. 'Z

10 iD

22 D
iSept, D

11 D
19 D

=4—1?
I Oktob,X

9



78 Aanmerkingen over het Sterven

Maand oud, hoe veel tuffchen i en 2 Maanden

oud, en zo voort, tot de 12 Maanden of 't vol-

le Jaar toe , en daar van een Tafel op^jemaakt

Ca)-, waar uit men ziet, dat de Sterfte der jon-

ge Kinderen zeer fchielyk begint af te neemen.

Naamelyk, daar uit volgt, als op zekere Plaats^

in een Jaar tyds, 16 Kinderen beneden den

Ouderdom van i Maand ilerven, dat aldaar,

tuflchen i Maand en i Jaar Ouderdom, maar

19 Kinderen, in een Jaar tyds, zullen geilorven

zyn. Als ook, dat de Kinderen, die beneden

't T^ar oud fterven, in proportie zyn tot de ge-

nen die tuflchen i en 2 Jaar oud fterven , als 25

tot 2. Dit vergelykende met den Tafel van

Brackenridge, zal men een groot verfchil

vinden. Ik oordeel dar die Heer de geftorvcne

Kinderen, beneden 't Jaar oud, veel te wei-

nig (lelt, en de Tafel van den Heer Halle"^

is, in dit opzigt, nog veel erger: maar noo-

pens de Kinderen van i tot 2, van 2 tot 3, van

3 tot 4 en van 4 tot '5 Jaaren Ouderdom , is in

den Tafel van Brackenridge de Sterfte te

veel gcfteld, en in deeze Gevallen is de Tafel

van Hall E Y beter, doch niet volmaakt.

Eer ik hier van afftap , zullen wy eens onderi

zoeken, of de Ondervindingen van Broek dooi

die van andere Plaatfen in onze Provintien be-

veiligd worden of niet. Ik neem, by voor-

beeld , de Aantekeningen van Middelburg in Zee-

land

(a) Zie myne Nader Ontdekkingen, bladz. ijf*
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land, alwaar, volgens deBerigten,in'tJaar 1752
leevendiggebooren zyn 357 Jongens en 336 Meis*
jes, te faraen 693 Kinderen, en begraven 279
Kinderen , die nog geen Jaar oud waren (by Als
ik na tI van 357 neem, zo vind ik 149 voor de
Jongens , beneden 't Jaar oud geflorven , en nee-
mende \ van 336, zo heb ik 112 voor de Meisjes

fOi dat is Jongens enlNIeisjes, door malkander,
261

. Zeggende dan, van 693, zo Jongens als Meis-
jes, zyn'erz6i, beneden 't Jaar oud, geflorven,
hoe veel moeten 'er dan van 1000 Gebooren Kinde-
ren beneden dien Ouderdom fterven ; zo komt 576

:

*t welk, met het gene uit de Ondervinding van
Broek opgemaakt is , zeer naa overeenkomt.

Te Wefizaandam zyn, in eenige Jaaren , ge-
florven 13S9 Kinderen, beneden 't Jaar oud
(d). Als ik nu zeg, indien 'er 25 Kinderen,
van zeker getal , beneden 't Jaar fierven, zd
zullen 'er 2 fierven tuiTchen i en 3 Jaaren oud,
hoeveel dan van de gemelde 1389, zo kryg ik

III, en volgens de Ondervinding of de Sterflyfl

zyn 'er 112 geflorven. Doch als ik dit gaa be-
rekenen volgens de Stelling van den Heer
Brackenridge, en zeg, wanneer 323 Kin-
deren beneden 't Jaar oud fierven, zo fierven

"er lopr tufTchen i en 2 Jaaren oud, hoeveel dan

in*

(b) Nader Ontdekkingen^^ enz. bladz. ifo.
(O Vergelyk het zelfde Werk , bl. 171.

W 't Zelfde Werk , bladz. 36.
n. deeu
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indien 'er 1389 beneden 't Jaar geftorven zyn:

zo komt 'er 515 voor de Kinderen, die, van

dat getal , tuffchen i en 2 Jaaren oud moeflen

fierven. Welk een verfchil is dit met 1 ta, die

'er weezentlyk zyn geftorven.

Nog eens : de Ondervinding toont, dat te

jisp^ in een zelfden tyd, 121 Kinderen bene-

den den Ouderdom van i Jlar geftorven zyn,

en 9 tulTchen i en 2 Jaaren oud («). Volgens

onze Rekening zouden 'er 10 van dien Ouder-

dom geftorven moeten zyn , doch , volgens den

Regel van Br ackenridge, is hetgetal48;

't welk meer dan vyfmaal zo veel is als de On-

dervinding aanwyll.

Die Heer heeft nog een Brief of Verhandeling

uitgegeven over 't getal des Volks in geheel Enge-

land, die den 2.0 November 1755 aan de Koning-

lyke Sociëteit is voorgelezen (b) ^ waar in hy bere-

kenen wil, in hoe veeltydsditgetaldubbeldzou

worden , enz. : doch ik oordeel , dat men nog te

weinig bekendheden heeft, om daar uit zulke Be-

lluiten op te maaken, en dat dit niette weeten is;

dan door wee^entlyke Tellingen , die van tyd tot

tyd moeiten gefchieden : 't welk niet ongemakke-

lyk zou zyn, indien in dat Ryk gelegenheid

was' om de Telling op zulk eene manier te doen,

als de Chineezen hun Volk geteld hebben.

BE-

(a) Nader Ontdekkingen bladz. 17;

(è) Foilofopb, Tranjaa. Vol. XLIX. pag. 2(J8;



B E R I G T
VAN EÉNE Z ELDZ AAME ^

K\^rAAL DER MAAGi
BENEVENS EENIGE

A A NM ERK I N G E N'^

OVER HET

BRAAKEN en deGROOTTE derMILT;

DOOR DEN Heer

L I E U T A U D.
{Memoires 'de VAcadem, RoyaK des Sciences de Paris» de

l'^n i75'i. Edit, de Paris
, pag- 223).

WY kreegen in 't Koninglyk Gafthuis (*),

tegen 't end van de Maand Maan dee-

zes Jaars, een Man van vyfenzeflig Jaaren,

die een langen tyd ziekelyk was geweeft, wiens
Beenen toen zeer gezwollen waren, en zyn
Buik vry flerk gefpannen, egter zonder eenig

teken van Water-uitiloiting. Ook fcheen zy-

ne Ademhaaling zeer onbelemmerd te zyn, maar

zyn Pols was flaauw en Koortfig j het Water

,

dat hy maar weinig loosde, dik en drabbig:

Afgang hadt hy zeer zelden. Hy klaagde , daar-

enboven, over eene volheid of zwaarte u\ de

Maag, vergezeld gaande met eenige doove Py-

nen omtrent de plaats daar zy legt, welke altyd

meer

(*) a la Cbaritè Royale,

II. Deel. F
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meer verheven is geweeft dan de andere deelen

van den Buik. Zyn verlangen was om te Braa-

ken , doch de Natuur ., en de Konfl zelfs , hadt

hem hier niet toe kunnen brengen. Hy wei-

gerde allea Drank ;
gebruikte zeer weinig Voed-

zei, en het was niet dan met de uiterfte moeite,

dat men hem kon overhaalen om de Geneesmid-

delen in te neemen , die hem werden voorgefchree-

ven ; niettegenftaande 'er de voorzigtigheid was

gebruikt , om ze tot eene zo kleine Klomp te maa.

ken als doenlyk ware. Al wat men , geduurendö

twee Maanden, heeft kunnen bybrengen , om den

voortgang van deeze Kwaal te fluiten , ofom der-

zelver Gevolgen voor te komen , heeft niet verliin-

derd dat zy eindigde in eene algemeene Water-

zugt, met uitftorting in alle holhgheden. Zulks is,

een Maand voor zyne dood , gebleekén aan de

benaauwdheid in de Borft en een kennelyke dob-

bering in de holte van den Buik, welk Lig-

haamsdeel altoos het meefte aangedaan gefchee-

nen heeft te zyn; dewyl de Lyder, gelyk ik

heb gezegd, geduurig klaagde over eene Pyne-

lyke fpanning en aanmerkelyke zwaarte omtrent

de Maag. Veertien dagen voor zyne dood, is

daar nog by gekomen eene zeer hevige Pyn,

welke het flinker zydelings deel van zynen Buik

"befloeg, boven den opperkant van 't Darm-

been. Zo wel 't Gezigt als 't Gevoel zyn vrug-

teloos gebruikt, om de zeer verholen oorzaak

te ontdekken van deeze Pyn , die alle de

Plaat.
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Plaatfelyke Middelen, welken men gebruikte,"

tegenftand boodt , eri niet geflild werdt dan
door de ongevoeligheid van den Doodflaap,
waar mede het leeven van den Lyder een einde
riani. Eene omflandigheid , waar op men kt*
ten liioet, is, dat hy in den laatften tyd zyiier
Ziekte naauwlyks iets gebruikte, fchoon de
Werktuigen der ^welging volkomen onbelem-
merd waren ; zeggende , wanneer, men henl
daar- toe vergde, dat zyn Lighaam vol was, en
dat 'er niets doorging. Men heeft, geduuren-
de den loop van zyne Ziekte, opgemerkt, dat
hy niet afging, dan op die dagen, wanneer men
^yfie Geneesmiddelen aanzette met Hydragoga,
die zeef flap werkten

, gelyk ook met den
Tartarus StiMatus, dien men by wylen geg^vm
hadt, met oogmerk om hem aan 't Braaken te
helpen, zonder nogtans daar in te flaagen.

De opening van het Lyk heeft ons byzónder-
heden van zeer veel gewigt.voor 't oog gebracrr-
Wanneer wy de Bekleedzelen en de Spieren
van. den Buik op de gewoone wyze openfnee.
dëii, ontdekten wy in de flinkerzyde, daar de
zitplaats was van de Pyn , waar van ik heb o-e.

Iproken, eenen redelyk grooten Zak, geleg^'en
tuflchen de grooteen kleine Schuinfe Spier en
door de vaneenwyking deezer Spieren gemaakt^
welke meer dan twee Pond geronnen Bloed be-
vatte

,
dat mooi rood was, zonder eenig merk-

teken van bederving^ evenzo, als het een Vi\t
TT n „ „ . _ ^" V-* Ui
JI. Deb;,. P ^

.tit
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na de Adeiiaating zou zyn. Men kan niet twy-

felen , of deeze opgaaring is de oorzaak geweeft

van de hevige Pyn, welke de Lyder veertien

da^en voor zyn dood gevoeld heeft, aangezien

hy 'er te vooren niet over hadt geklaagd, en

my verzekerde, nooit dergelyke Pyn te hebben

ondervonden, 't Was ons niet mogelyk de oor-

zaak te ontdekken van èen zodanige uitftor-

ting buiten de Vaten , welker tydiüp niet werdt

aangeweezen door eenig Toeval, dat daar toe

gelegenheid kon gegeven hebben, 't Gevolg,

dat men hier uit trekken kan , is , dat het Bloed,

geduurende veertien dagen tyds , in deezen Zak

heeft Uil geftaan , zonder eenigen fchyn van

Verrotting: doch deeze zaak zal niet vreemd

voorkomen aan de genen , die gelezen of

Waarneemingen gedaan hebben.

Na de uitvloeijing van de Vogten , die in de

holte van den Buik vervat waren, en twee of

drie Pinten mogen uitgemaakt hebben, was, on-

der veele zaaken, bykans aan alle Waterzugti-

gen gemeen , de toefland van de Maag en het

Gedarmte het gene, dat voornaamelyk onze op-

lettendheid naar zig trok. De Maag bevonden

wy geweldig uirgefpannen, en naar evenredig-

heid opgevuld, fchoon de Lyder, federt eenige

dagen, byna niets gebruikt had: de hoUigheid

der Darmen, in tegendeel, was over derzelvdr

geheele langte flerk ingekrompen, zodanig dat

alle de Darmen, met elkander, niet meer plaats

be-.
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befloegen dan de Maag. Deeze wonderbaare

gefteldheid deedt ons denken , dat 'er in de Py-

lorus of in de Darmbuis eenig beletzel zyn moeft,

't welk' zig aangekant hadt tegen den doorgang

van het Vogt, dat in de Maag vervat ware:

maar alle onderzoekingen , die wy ten dien op-

zigte hebben gedaan, zyn vrugteloos geweeft,

en de doorgang van dit Kanaal is ons, fchoon

ingekrompen zynde, volkomen vry en open

voorgekomen, even gelyk de Pylorus ^ die van

zynen natuurlyken flaat niet afgeweeken was.

Deeze toeftand , die zeer wel overeenilemt

met de Hillorie van de Kwaal, en de antwoor-

den van den Lyder billykt, laat, naar 't my
voorkomt , geene reden van twyfeling over , of

de Maag niet, geduurende een langen tyd, in

deezen ftaat van volheid zy geweeft ; dewyl de

Stof, waar mede zy overftelpt was, niet dan

by zeer weinig tefFens konde overgaan in de

Darmbuis; waar uit dan volgen moeft, dat dit

Kanaal zeer flerk vernaauwd werde. Zou ik

ook niet mogen vaftftellen, zelfs zonder eenig

gebruik van gisfingen te maaken, dat het ver-

lies van beweeging en mogelyk ook van gevoe»

ligheid in de Maag; een Kwaal zeer gelykaar-

tig met die, welke fomwylen de Waterblaas in

een hoogen Ouderdom overkomt; de bronwei

zy geweeft van deeze ongefteldheid ? Het zal

,

zonder twyfel , wonderlyk fchynen , dat de Ly-

der niet gebraakt heeft geduurende zyn geheele

JI. Deel. F o Ziek"
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Ziekte 5 fchoon hy 'er veel begeerte toe had , en ik

verfcheide maaien getragt heb hem daar toe te bren-

gen ^ doch , wel is waar , met eene voorzigtigheid

,

welke de toeftand van de Maag, indien zymydui-

delyk kenbaar ware geweeft, niet zou vereifcht heb-

ben: doch, als men opmerkt, dat dit Ingewand

yan beweeging beroofd was, zo zal het ligt te

begrypen zyn dat het Vogt, 't welk in deszelfs

holte ftil ftondt, hoe bedorven het mogt zyn door

het langduurig verblyf, de Maag vrugteloos prik-

kelde, en dat dezelve , onbekwaam totiamentrek-

king , zig van haaren ballaft niet ontlailen konde.

Het is, bovendien, niet te verwonderen, dat de

Lyder , in deezen toeftand , van alle aandoening

van honger ontbloot geweeft zy, ja zelfs zulk

een afkeer had van drank en en allerlei voedzel.

Maar, om wat reden, zal men zeggen, zyi^

het Middelrift en de Spieren van den Buik, die

f]2en hedendaagfch agt de voornaamjie iverkers van

Ipet Braaken te zyn , onwerkzaam gebleeven ^ ter-

wyl de Lyder klaagde over een Pynelyk gevoel

v^n volheid en zwaarte , 't welk alleen magtig

nioeft zyn geweeft om deeze Vermogens aan
'

den gang te helpen ? Dit zou , inderdaad , heb-

ben moeten gebeuren, indien het Konftgeftel

van 't Braaken zodanig ware , als men 't zelve

pp 't geloof van den Heer C h i r a c , onderftek.

Zal't my geoorlofd zyn, op te ftaan tegen een

Vooroordeel, 't welk de geleerde zo wel als

de onwQetenden mJJjeid heeft; en uiy aan te

kan-
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kanten tegen een Gevoelen-, dar, indien ik het heg-

gen durv', zonder onderzoek, en méteene gretig-

heid, waar van men zeer bezwaarlyk reden kan

geeven , is aangenomen. Te vooren was 'er een

verbaazende kragt toegefchreeven aan de Maag;

welke haar door drift van Redentwifting, die al-'

toos tot uiterften vervoert , eensklaps ontrukt en tot

de Werktuigen, de Maag omringende, overge-

bragt werdt. Deeze twee Gevoelens , die immer

zo valfch voorkomen als zy tegenftrydig zyn,

hebben nogdiansj't een na 't andere, goedkeu-

ring gevonden , en zyn verdedigd door Luiden

,

welker gaaven waardig waren om beter te wor-

den befleed. Dus is 't dat de dwaaling ingang

vindt, terwyl de waarheid dikwils een tegenftry-

dig Jot beproeft ! De Ontleedkundigen zullen zon-

der twjj'fel' toeftaan, dat deMaag,gedeekelykge-

plaatfl: zynde onder het ftevig Gewelf* der Bord,

mogelyk het niinfte van alle Ingewanden aan de

werking der Spieren van den Buik onderhevig is.

Zy is, beken ik, door haare plaatzing voor die

van 't Middelrift aandoenlyk, maar, zou haarbo-

venfteMond niet naauwkeuriger worden geflooteii

door de famentrekking van^deeze Spier, gelyk de

Heer Ha l l e r aangemerkt heeft ? Laat ons ver-

der gaan: trekt die Spier zig in 'tBraakenfamen?

Schoon ik my tegenwoordig niet voorflel deeze

zaak grondig uit te pluizen, hoe zeer zy ook ver-

bonden is met myn Onderwerp, zal ïk nogthans

cenige Aanmerkingen bybrengen, die bekwaam
IL Deel. F 4 Zyn
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zyn om dit (tuk op te helderen, of ten minfleom

twyfelingcn te doen voortkomen, die tot nieuwe,

onderzoekingen aanleiding zullen kunnen geeven.

't Is zeer zeker, dat het ÏMiddelrift en de,

Spieren van den Buik jQimenwerken tot uitdry-

ving van de Vrugt en den Afgang , hoewel die

gefchieden kan, en zeer dikwils gefchiedt, zon-

der deezen byftand. Niet minder zeker is 't,

4at de Blaas zig, door haar eigen beweeging,

ontledigt. Alle, die de Geneeskunde oefenen,

weeten zeer. wel, dat, wanneer de Blaas in oude

Luiden verllramd of geheel lam geworden is,

alle de poogingen, welken dezelven kunnen

aanwenden , niet in ftaat zyn om de Pis daar uit

te dryven, fchoon de Blaas 'zo fterk uitgezet

wordt, dat zy zig fomtyds tot boven de Navel

verheft, en-bygevolg, door haare uitpuiling,

de werking der Spieren van den Buik meer on-

derhevig is. Indien het in eenige Omlliandig-

heden gebeurt, dat deeze Vermogens hunnen

byftand verleenéh door de poogingen van de

Blaas te onderfleunen, zo is het zeer gemakke-

lyk zig te overtuigen, dat het altoos 's Men-

fchen wil zy die haar daar toe bepaalt, even

gelyk in de uitdryving van den ballafl: des Lyf-

moeders en de Darmen: een omilandigheid die

niet voorkomt in het Braaken. 't Is daarenbo-

ven klaar, dat de Spieren des Buiks, in alle

deeze Gevallen , niet kunnen werken dan in ge-

^Tieenfchap raethetlVliddelrift, en dat derzelver

werking gelyktydig is. ISiet-
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ISiettemin kan men geenszins twyfelen, of het

Braaken hangt af van eene louter Werktuiglyke

oorzaak , aan welke de Wil geen het minfte deel

heeft ; dewyl het dagelyks gebeurt , dat men door

begeerte en verlangen om te Braaken word ge-

pynigd , zonder dat men bedagt is om eenige poe-

ging, door het ophouden van de Ademhaaling,

daar toe aan te wenden. Heeft nu iemand ooit

gemerkt, wanneerhydeeze poogingen, in andere

omftandigheden, in 't werk ftelde, dat zy aan-

doening gehad hebben op de Maag , of,
'

t gene

op 't- zelfde uitkomt, dat men in 't Braaken ge-

noopt geweeft is om af te gaan, uitgenomen in

de Chokra Morbus, 't welk eene Krampagtige

Ziekte is vati de Maag en het Gedarmte. Eenigen

der genen, die, naCniRAC, het Konftgeftefvan

't Braaken verklaard hebben , wierden een gedeelte

van deeze zwaarigheden gewaar, en hebben ge-

tragt de zelven op te lofTen , door te zeggen , dat

de gelyktydige famentrekking van het Middehifc

en de Spieren van denBuilchet Braaken voorging,

maar dat de bovenfte mond van de Maag zig niet

opende, dan wanneer de Spieren desBuiks by 't

Middelrift overhaalden , en hetzelve noodzaakten

in deBorft terugtewyken. Doch, zalmenvol-

daan zyn met een zodanige uitlegging ? Ontledigt

de Blaas zig niet ten tyde van haare famentrek-

king? Dryftniet het Hart zyn Bloed geduurende

de Toeknyping uit ? Derhalve zou het iets zonder-

lings zyn , dat de Maag , die , naar 't gene men voor-

II. Deel. F 5 gceft,
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geeft, zig niet ontlaften kan behalve door de

drukking, welke zy uitwendig ondergaat, zig

eerft ontledigde op het oogenblik , wanneer die

oorzaak met werken ophield!

Kan men, ten anderen, denken, zonder de al-

lergemeenile kundigheden te verzaaken van de

Ontleed- en Werktuigkunde , dat de Spieren van

den Buik de eenigile werkers in dit geval zyn ^ ter-

wyl de Maag, gelyk ik heb gezegd, het minlle

van alle de Ingewanden aan derzelver drukking

bloot gefield is , inzonderheid, wanneer dezelve

weinig StoiFe bevat ? Of is het waar , dat zy zig

alsdan famentrckken tot een grooter trap , dan van

die tegenwerking door gefpannenheid , welke zy

noodwendig in de Uitademing moeten oefenen ?

]De reden , die zulks heeft doen gelooven , te wee-

ten haare beweeging naar dé Ruggegraat, isjuift

de gene, die my daar aan doet twyfelen. De fterk-

fle Spieren zyn , ontegenzeggelyk, de Regte en

de groote Schuinfe. Men weet, dat die beiden

met hun eene End vaft zyn aan 't Gewelf van

de Borft, en met het andere aan de Been-

deren van 't Bekken. Wat moet derlialve

in derzelver famentrekking gebeuren? De
kromte, die zy hebben, zal verminderen, en

zy zullen naderen aan de regte lyn , welke door

haare aanhegtingen wordt bepaald, 't Is zeer

bekend , dat de drukking , welke zy op de Inge-

wanden, kunnen doen , alleen afhangt van haa-

re kromte, welke vry groot kan zyn, wanneer
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zy door de Ingewanden naar buiten worden uitge»

zet 5 maar in 't geheel verdwynt , als het tegendeel

plaats heeft : en nogthans ziet men niet dat de ge*

nen, welkerOnderlyf dmi enplatis, meer moei-

te hebbenom te Braaken dan anderen. In de Tee-

ring is de '3uik niet alleen plat , maar ftaat zelfs bin»

nenwaards hol , weshalve dè voornaamfte Spieren,

in dit geval , eene kromme Lyn befchryven moe-

ten , die binnenwaarcs is geboogen. Wat zal der-

halve gebeuren als zy zig famentrekken ? Zy zul-

len deregte lyn naderen en bygevolg de Ingewan-

den meer ruimte geeven, dat is minder drukken.

Nu vraag ik , hoe dan , in zulk een Geval , het

Braaken zal kunnen, gefchieden ? Men moet nog-

thans bekennen, dat het alsdan even zo dikwils

en met immer zo veel geweld gefchiedt, ja dat

de beweeging der Spieren naar de Ruggegraat

nog baarblykelyker is. Zou men dan , nu nog

verder, deeze beweeging veeleer aan derzelver

famentrekking durven toefchryven , dan aan

de verlkpping van 't Middelrift 't welk, in de

Borll te rug wykende , de Ingewanden , die 'er

aan gehegt zyn, weder doet opftygen; gelyk

pok aan de ontlediging van de Maag, welke,

minder uitgezet zynde, wykt voor de poogin-

gen van de uitwendige Lugt, die, perfende op
den Spieragtigen omtrek , de Maag naar de Rug-
gegraat moet te rug ftooten , zo menigmaal als een

tegengefteld Vermogen zulks niet verhindert?

Zal men toevlugt neemen tot de Dwarfe
n. Deel. Spje-
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Spieren en kleine Schuinfe , die, inderdaad,

door de ftrekking haarer Vezelen iets kunnen

toebrengen tot deeze uitwerking : doch hoe zul-

len de Regte en grooteSchuinfe, die met dezel-

ven een onaflcheidelyk geheel maaken, deeze

beweeging involgen? Ik laat de beilisfing daar

van over aan de genen, die kennis hebben van

het maakzel deezer Lighaamsdeelen (*J. Maar

laat ons nog onderzoeken, wat 'er voorvalle,

wanneer de Spieren des Buiks zig famentrek-

ken , ten tyde als het Middelrift opwaards uit-

zet of flap wordt. Men weet , dat zulks ge-

beurt in alle geweldige poogingen van deBorll,

gelyk, wanneer men hoeft, uitroghelt, niefl:

of den Neus fnuit. In alle die gevallen wordt

men zeer4uidelyk gev/aar, dat de Spieren des

Builis, die de voornaamfte werkers der Uitade-

ijiing zya , zig zeer kennelyk famentrekken en

hard worden. Dit is eene te- klaarblykende

"

zaak, om 'er aan te kunnen twyfelen. Onder-

gaat de Maag alsdan eenige drukking? Heeft

men in dit oogenblik eenige geneigdheid om te

Braaken? Ik geloof niet dat men zulks waarge-

nomen heeft. De genen zelfs , die kwaalyk-

zyn

(•'=) De Heer Bertin heeft waargenomen , dat de Trek-

keragtige Vezelen van de groote en kleine Schuinfen zig

vermengen met die der Regte Spieren cf met de bekende

Peèsagtige Scheidingen in dezelven , en dat zy bygevolg.

ajtemaal tot eene zelfde werking moeten famenloopen.

Zie de Memorien der ^kademie' van 't jaar 1 746 ,
pag, 393.
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^yn of walging hebben, kunnen, zo lang zy

willen , fnuiten en niezen ^ zy zullen 'er niet te eer

door braaken. Eindelyk ^ men houde zyn Hand

op den Buik van de genen die werkelyk aan 't

Braaken zyn , en men doe dezelven dan fnuiten

of hoeden j om met veel gemaks te kunnen ver-

gelyken^ wat 'er in die beide omftandeu plaats

heeft. Als dan zal men, geduurende het hoes-

ten, een fterke fpanning gewaar worden in de

Spieren , en een zeer duidelyke zweUing in de

verfcheide gedeelten van de Regten : doch geen

van beiden zal zig onder het Braaken openbaaren.

De zaak is my altoos zo klaar voorgekomen, dat

ik durf verzekeren, dat de genen , die de moeite

geheven te neemen van het te onderzoeken , daar

van niet anders zullen oordeelen. 't Is cgter

ook waar, dat de Spieren van den Buik, in de

hoedanigheid van Spieren der Uitademing, zig

als by toeval famentrekken onder het Braaken;

maar , deeze famentrekking komt niet te pas by
de gene , welke zy in geweldige werkingen van
de Borft ondergaan, en zou bygevolg niet op de
Maag kunnen werken, om dat een kragt, die

dezelve overtreft, deeze uitwerking niet voort-

brengt. Ik zal hier nog aanhaalen^ 't gene ik

reeds veele jaaren geleeden waargenomen heb

in een jong Perfoon , aangetaft zynde met eene

ontfteeking in de Spieren van den Buik, wel-

ke , door verfcheide Aderlaatingen en geduurige

Stoovingen
,
gelukkig weggenomen werdt. De

II. Deel, Ly,
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Lyder hadt cene onuitdrukkelyke Pyn, als hy

hoefte , roghclde ofzynen Neus Ihoot; hy braak-

te niettemin , in deezen toeftand , verfcheid e maa-

ien , met even weinig ongemak, als hy zulks op

alle andere tyden gedaan zou hebben. Dit ge-

val, waarop ik toen geen de minfre aanmerking

hadt, maar dat tegenwoordig my in 't geheugen

fchiet, bewyfl nog, zo 't my voorkomt, ten

overvloede, dat het Braaken in geenen deele af*

hangt van de Spieren des Buiks.

Daar is dan niets, behalve 't Middelrift, 't

welk deeze drukking op de Maag kan doen. Eg-

ter valt het zeer ligt zig te verzekeren, dat men

niet braakt dan ten tyde der Uitademing , dat is

te zeggen, wanneer hetzelve zig in verflapping

bevindt. Geen Menfch is 'er , die het in zig zel-

ven niet beproeven kan : en het is niet moeie-

lyker zig daar van te overtuigen , door te onder-

zoeken wat 'er in andere Menfchen gebeurt ; doch

een zaak, waarop men niet genoegzaam let, be-

wyft zulks ten klaarfle. 't Is bekend, dat al

het gene de Keel ingaat, of daaruit komt, ovet

de Lugt- fpleet paffeeren moet. Men weet zeer

.wel, wat derzelver ingang befchut in 't zwelgen ^

doch niets openbaart zig, om dezelve in'tBraa*

ken te bedekken of te fluiten.' 't Is zelfs onmo*

gelyk te begrypen, dat een Vogt, 't welk doot

de Maag opgeworpen wordt, hoedanige bewee*

ging ook daar aan gegeven worde, deeze ope^

ning zou kunnen voorbygaan , zonder daar in te

drin-
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dringen, ingevalle de Lugt, ten zelfden tyde

door de Long te rug gedreeven , niet een ten hoog-

ften noodigen tegenftand daar aan toebragt. Ein-

delyk , de bovenfte Mond van de Maag kan zig niet

ontiluiten dan ten tyde der Uitademing. Men
zal daar van overtuigd zyn , indien men den door-

gang overweegt van den Slokdarm door 't Mid-
delrift, welks Vleezige Bondels, die dit Ka-
naal omvatten, waarfchynlyk verftrekken voor
een Sluitfpier, welke, de kragt der Samentrek,

king van de Maag opweegende, een beletzel

toebrengt aan den uitgang van het Voedzel, 't

welk niet zou kunnen overwonnen worden,
zelfs door een Stuipagtige werking van dit In-

gewand, indien het Middelrift in de verflap-

ping geen deel nam. Alle deeze zaaken zyn,
gelyk een ieder zal bemerken , volmaaktelyk
overeenkomftig,en moeten, zo 't my voorkomt,
de twyfelingen doen verdwynen, welken men
zou kunnen bybrengen tegen 't gene het On-
derwerp is van deezen uitftap.

De buitengewoone Kwaal van de Maag, wel-
ke daar toe gelegenheid heeft gegeven, haalt

my nog eene Waarneeming van genoegzaam
belang in gedagten , ten opzigc van de Milt. De
Akademie zal zig de genen wel gelieven te herin-

neren, die ik haar, nu meer dan vyftienjaarge.

leden, heb medegedeeld, welken ftrekten om
te bewyzen, dat de grootte van dit Ingewand,
in zynen gev/oonlyken flaat, eeae omgekeerde

II. Deel. _.
re»
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reden heeft tot de groote van de Maag; Al het

geen ik , na dien tyd , in Lyken en in leevendigé

Dieren waargenomen heb, fchyntvolkomen, met

het gene doormy geopperd was , over een te ftem-

men: rtiaar ik had nog geen Geval ontmoet, dat

voormyne giffingen zo gunftig ware
,

' als "dit. Dé

Maag was hier zeer uitgefpannen, en men kon

niet tw^rfeien , of zy had het reeds een langen tyd

geweeft: derhalve behoorde , volgens de uitkomfl

myner Ondervindingen, de Milt zeer klein té

zyn; onderftellende dat zy gezond ware, ge-

lyk inderdaad plaats had. Ik heb daaromtrent

alle deByftanders gewaarfchouwd, voordat dit

Ingewand in 't gezigt kwam , 't welk door de

groote uitzetting van de ÏMaag bedekt werdt ge-

houden. De befchouwing heeft myne verwag-

ting beantwoord , en zelfs overtroffen : aange-

zien zy ons eene Milt vertoonde , zo k^ein
, (zoa

men 't wel gélooven ? dat zy niet grooter ware

dan eene Capjula Atrahilaria , invoegen wy allen

oordeelden , dat zy geen twee Oneen zwaar kori

zyn. Zy fcheen ons anderzins zeer wel gefcha-

pen, zeer natuurl^'k gefield, en zonder eenig

blyk van Ziekte. Het moet zekerlyk wel zeld-

zaam zyn dezelve zo klein re vinden : het heugt

my niet dezelve ooit zodanig gezien te hebben,

fchoon men dikwils de Maag zo vol en gefpan-

nen vindt, als de gene, waar van ik heb ge-

rproken. Indien egter de trap van drukking,

welke zy van de Maag ondergaat , haare groot-

te



DE GROOTTE DER MiLT. fj^

te moet bepaalen, zo moet de uitwerking van

deeze drukking zyn als derzélver duuring. By
aldien de Maag zig beurtlings ontledigt en op-

vult, gelyk zulks byna altoos gebéurt, zo zal

het üloed, 't welk in de Milt verblyft, niet- dan

onvolkomelyk worden uitgeperft: indien zy daar

tegen, geduürende een langen tyd^ in eenige

byzondere omftandigheid, eene buitengewoone

hoeveelheid van Vogt in zig houdt, zo is 't niet

twyfelbaar, of de eenpaarige en aanhoudende

drukking, welke zy Op de Milt doet, heeft een

zodanige uitwerking , als wy in het gedagte

Lyk hebben waBrgenomen. Dit Stuk heeft my
waardig gefcheenen om verhaald te worden.

Ik heb gedagt, dat het overtollig zoude zyri^-

hier melding te maaken van 't gene in de andere

Lighaamsdeelen door ons waargenomen is. Het

zal genoeg zyn te zeggen, dat zy allen met Vog-

ten overftelpt waren , doch wy hebben nergens

het voetfpoor gevonden van eene verouderde

Kwaal, uitgenomen in den Buik. Wy hebben

gemeend te mogen oordeelen, dat zy begonnen

ware met de Lever, die vericheide vry harde

Steenen bevatte, waarvan eenigen zeer kenne-

lyk boven de Oppervlakte uitftaken , zyndé

niet veel minder van grootte^ dan een Hazelnoot;

H.

IL Deel. G PROE-
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Aan de Koninglyke Sociëteit van Gottingcn

voorgelezen den 6 van April I7J'4.

(CommentariiSociet. Reg. Gottingenjis , Tom. IV. ad A. 1754.)

I. /;/ de ToepasfingederJViskimde tot het Gebruik^

dwaalt men niet zelden van de Waarheid af.

DOorgaans wordt de Wiskunde anderzins

geroemd, ter oorzake van de opperfte

klaarblyklykheid in 't betogen, en de zeker-

heid in 't werken. Doch ik meen dat deze

Roem, hoe verre die ook ga, alleen aan dat

gedeelte der Wiskunde toekomt, welk men de

zuivere of afgetrokkene noemt, maar geenzins

gegeven kan worden aan de gemengde, of die

op de dingen, welken met 'er daad in wezen

zyn, toegepaft wordt. Want hierin is 't zo

verre af van te kunnen betogen , dat wy de wa-

re



OverdejscherptevanhetGezigt. 90
i-e Hoeveelheid , van 't geen wy meten moeten

,

dooreenige praktyk krygen, dat het doorgaans

veeleer zeker zy, dat men hier of daar te veel

öf te weinig ïs afgedwaald, fchoon men niet

kan bepalen, hoe groot de Dwaling juift zy.

De Afdwalingen te begroten, en aantewyzen

de, Uiterflen , tulTchen welken men gemifl

^leèft, is 't eenigfte dat men doen kan.

•
.

II. De kennis van de Mis/lagen in de Praktik is

tot nog toe niet genoeg beoejfend.

Men moet egter bekennen , dat die Weten-
fchap, naar de aangelegenheid der zake, no^
niet genoeg beoefFend is 5 welke ons leert de

Dwalingen, die de praktikale Wiskunde altooi

verzeilen en verwarren, wel te begroten; eri'

welke ons, de natuur deezer Dwalingen volko-

men kennende, van te voren leert bepalen dë

Zekerheid en Deugdelykheid van ieder voorge-

flelde Werkinge. Dikwils integendeel gebeurt

het, dat we, van deze kenniffe ontbloot, ten

leden uit de Ondervindinge zelve , niet zelden

met verlies van grote kollen en arbeid, leren

moeten. En mogt men 'er altyd langs dezeri

weg maar toe komen , doch zeer dikwils is de
reden dezer Dwalingen zo verborgen, dat wyj
na het werk gedaan te hebben , wel zien dat we
hebben gedwaald ; maar geenzins , waar, hoe, of

in welk gedeelte van 't weik wy gemift hebben

,

II. DfiEc. G ü eri
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en kunnen derhalve geen hulpmiddel tegens het

Gebrek vinden.

III. De voornaamjïe Bron der Dwalingen is de

Zivokheid van '^ Menfchen Zintuigen.

Deze Leer egter wegens de Dwalingen, in-

dien zy behoorlyker wyze beoeffend en in order

van de Kunft gefchikt was , zou men voor de

INaiddelaariler en 't Verband mogen rekenew

tuflchen de befchouwelyke en dadelyke Deelen

der Wiskunde, die nog op veelerhande wyzen

van eikanderen verfchillen, zelfs daar zy ge-

meenlyk fchynen over een te komen. Dit zal

duidelyk uit eenige Voorbeelden blyken. De

Wiskundigen zyn gewoon, in de deelen der

zuivere Wiskunde, gelyk men ze noemt, een

Punt zonder lengte, breedte en diepte aante-

merken; eene Lyn als eene enkele lengte die

gene breedte heeft,- een Hoek als de hellende

fanienloop \Inclinatio\ van zodanige Lynen tot

elliander. Wyders wordt de Tyd in de Leer

der Beweginge altyd onderfleld als eenparig

van een zeker uiterlte af, welk men het Punt

des Tyds noemt, voort te vloeijen tot een an-

der uiterfte, 't welk ook by een enkel Punt ver-

geleken wordt , als of 'er geen tyd in die uiter-

ften, ten aanzien van derzelver verloop, bevat

ware. Tot dus verre is dit ook regt en goed.

Wlaar als deze zelfde afgetrokken begrippen

een-
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eenvoudiglyk overgebragt worden op de prakti-

kale OetFeningen, gefchiedt dit baarblyklyk te-

gens de natuur der zake. Want de Punten, die

men in de Praktyk gebruikt , hebben Lengte en

Breedte, dewyl ze onder de zinnen moeten val-

len. De Lynen zyn insgelyks lang en breed.

De Hoeken worden , om gelyke oorzaken , niet

door Lynen, maar wederom door hoel^^en be-

vat; en die uiterften van tyd zyn met 'er daad

gedeeltens van tyd; dewyl wy dezelven gewaar

worden uit het liaan van een klok, of het ge-

raas van een flinger in een uurwerk, of ander

dergelyk geluid, 't welk zonder verloop van tyd

niet kan gemaakt worden.

IV. DsOn^emakken uit; het Gebnk.vande kennijje

der Misjlagen..

Dewyl men doorgaans op dit groote Onder-

fcheid tuflchen de befchouwlyke of wiskundige

en de praktikale of natuurkundige Hoeveelhe-

den geen agt flaat; is het geen wonder, dat nu

en dan de befte Befchouw - kundige verlegen

ftaa , wanneer hy handen aan 't werk flaat , en dat

hy menigmalen van de Waarheid verder af-

dwaalt , dan iemand , die van de Befpiegeling

naauwlyks iets weet, maar door. veelvuldige on-

dervindinge de Misflagen heeft leren ontwyken.

Deze Misflagen egter langs veel zekerer en kor-

ter weg aantetonen, en zo veel als mogelyk is

te verbeteren , is hst werk onzer kunfte van de

II. De£l. G 3 dwa.
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dwalingen te begroten. Doch ik ben daarom

die geen niet, welke zou willen berispen die

volkomene en, om zo te fpreken, Goddelyke

zekerheid 5 die in de zuivere en .afgetrokkene

wiskundige wetenfchappen alom uitblinkt en

heerfl: integendeel ben ik veeleer van gevoe-

len , dat men dezelve ook in de praktyk behoort

te betragten , en altoos als het uiterfte doel van

volmaaktheid te beoogen. Maar indien ie-

mand, die de praktyk oefFent, zig wilde beroe-

men tot die volmaaktheid gekomen te zyn , dan

zou hy de menfchelyke natuur moeten afgelegd

hebben. Men ,kan tot dezelve flegcs nader ko-

men, en hy is voor de bellen in de praktyk te

houden, die het allernaafte komt. Dit nu zo

zynde, legt 'er ons ten hoogllen aangelegen te

weten , hoeveel wy (wat voor weg men ook ge-

volgd zy) van het eigentlyke punt der waarheid,

om 't zo te noemen , nog afzyn , op dat we de

hinderuiflen uit den weg ruimen , de werktuigen

volmaken, en onze zinnen fcherpen moi;en,

ten einde we mogelyk het doel nader mogten

treffen.

V. Om de Misjlagen , inzonderheid , die in V ms»

ten van Hoeken begaan woraen , %vel te ken-

nen^ is het nodig dat men de fcherptt

des Gezigts kent.

Het is thans myn voornemen niet die gehele

Wetenfchnp we^ns de Misflagcn te verbande

-

'

Icn
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len en uitteputten , waartoe ik geen tyd en mis-

fchien ook gene vermogens genoeg heb. Ik

heb alleen voor, eenig aandeel toetcbrengen,

't welk zal kunnen dienen om voornaamlyk die

Misflagen te berekenen, die ons in de praktyk

doorgaans verzeilen, wanneer wy in de Meet-

kundige 5 Sterrekundige , of Aardrykskundige

werkingen eenen Hoek willen meten. Van de-

ze Misllagen heb ik reeds 'gedeeltelyk gehandeld

in de befchryving van het werktuig den Hoek •

meter, welks befchryving in het II Deel onzer

Gedenkfchriften [commentarii] voorkomt , en

waarin ik bewezen heb, dat die Misflagen niet

alleen ontdaan uit de gebreken der werk-

tuigen, maar ook uit de zwakheid onzer ogen.

Ik heb derhalve voorgenomen over de fcherpte

des Gezigts te fpreken.

VI. Op vjelke^ wyze men de fcherpte des Gezigts

kan meten.

Dat 'er Ligchaampjes en Voorwerpen zyn,

'die zo klein zyn, dat men ze met hec blote oog,

hoe fcherp het ook zie , niet kan gewaar wor-

den, blykt alleen zelfs uit 't geen deze latere

eeuwen ons ontdekt hebben door 't behulp van
Vergrootglazen. Ons Gezigt heeft derhalvp

zyne palen; en indien eenig voorwerp, door

zyne kleinheid j of al te groten afftand, die pa-

len te buiten gaat, kunnen wy het niet zien;

dat is, om op de wyze der Gezigtkundigen, en
II. Deel. g 4 Zeer
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zeer gepaft tot onze zaak het uittedriikken,

idaar is een Gezigthoek onder welken een voor-

werp, ons onder het gezigt komende, zig niet

naauwkenrig genoeg, en nogthanS eenigzins,

doch alleenlyk verward bi als verdwvnende,

aan ons vertoont. Die Voorwerpen derhalve,

welker uiterfte ftralen eenen groter Hoek dan

dien Gezigthoek maken, worden onderfchei-

denlyk gezien j maar welker ftralen eenen klei-

ner hoek bevatten, zyn geheel onzigtbaar,

VU. De Eindpaal des Gezigts.

Dezen hoek zullen wy don.Eindpaaldes Gezigts

noemen, en deszelfs grootte door proefonder-

vindingen nalporen, dewyl wy geen ander mid-

del daar toe hebbén. Dan, dewyl wy voor-

zien 5 dat de Grootte van dezen hoek zeer veel

iifhangt, niet alleen van het fterker of zwald<:t:r

Licht, waardoor het Voorwerp wordt befche-

nen , maar ook van de Gedaante en Kleur, zo

van 't Voorwerp zelf, als van 4en Grond,

waarop het zig vertoont; als mede van de goede

of ilegte gefteltenifle van het Oog : daarom zul-

lenwe, zo veel als mogelyk is, in onze proeven

op die omftandigheden agt geven.

VIII. Proeven ivegens de fcherpte van bet Gezigt

ontrent Vooriverpen , door het'daglicht befchenen.

De eerfte Proeven zyn genomen in eene fcha-

düw-
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duwagtige plaats met open venfiers, die van de

zonne, toen op den middag fchynende, afge*

keerd waren, [dat is die ten Noorden uitzagen];

de voorwerpen waren met Ooftindifche Inkt op

een vlak en zeer wit papier getekend.

I. Proeve. (Plaat XII. Fig i.) Een
zwarte ronde flip , wiens middelyn was \ Lyns
Paryfche Maat, met een flikziend oog, 't welk

met een gepaft Verkleinglas gewapend was, op

den aflland van lo Paryfche Voeten befchouwd,

kon nog genoegzaam onderfcheiden worden. Op
den aflland van 12 voeten van 't oog af, werdt

het twyfelagtig gezien; dog op den affland van

13 voeten was het reeds geheel verdwenen.

II. Proeve. (Fig. 2.) Een dergelyke flip,

maar wiens middellyn ^±% Lyns was, werdt nog

gezien van een oog, dat van *t zelve 14! voeten

afwas; maar 17 voeten daar van afzynde, zag

men 'er naauwlyks eenige Blyk van , en het oog

tot op den affland van 18 voeten agterwaards

getrokken zynde , verdween het geheelenal.

III. Proeve. X_Fig. 3.^ Een andere fljp,

wiens middellyn was y|| Lyn , werd nog gezien

op den affland van 24 \ voeten ; maar zeer be-

zwaarlyk en twyfelagtig op den Aflland van 2^

voeten ; en , het oog wat verder daarvan afge.»

trokken zynde , zag men 'er niets van.

II. Deel. G 5 IX.
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IX. De Gevolgen.

Indien wy derhalve flellen, dat die afdand

van het oog, waar door zulke llipppn uit het ge

-

zigt verdwynen, geweefl is in de eerfte proeve

13 voeten, in de twede 17 en in de derde 2.6

voeten; dan zal men bevinden, dat wanneer

deze tuflchenwydten gedeeld zyn door de midde-

lynen der ilipp.en , de Hoeveelftens opzigtelyk

zyn zullen 6018 , S^55 6115^735 welken van el-

kander niet veelverlchillen: want in de eerfle

proeve, welke van de anderen roeeft verfchilt,

kon men de middelyn van den flip , ter oorzake

der kleinheid, niet naaukeurig genoeg meten.

Laat ons .ontrent het middelbare getal van eooo.

nemen , en wy zullen mogen befluiten , dat de-

ze flippen verdwenen , wanneer zy 6000 malen

verder van het oog af waren , dan hunne Mid-

dellynen groot zyn.

X. Hoe groot de Eindpaal des Gezigts zy , in deze

omflandighedcn.

Gefield zynde de flraal = 6000, en de Hoek-

maat of Raaklyn , of de Boog zelve (want hier

verfchillen zy van geen belang') = 1 ; dan zal

de Hoek zyn, in tweede Minuten of Sckun-

den = 34. Zo groot is derhalve de Eindpaal

des Gezigts voor zwarte Voorwerpen , die zig

op een witten grond vertonen , en in een fcha.

duwagtige plaatfe gefield zyn. Het is dan, in

'tal-
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*t algemeen genomen , zeker , datmen gene Voor-

werpen, in dergelyke omftandigheden befchoawd^

onderfcheidenlyk zien kan, ten zy dezelven on-

def eenen groter Hoek .dan van 34" onder het

oog vallen; en dat, die onder kleiner hoek ge-

fteld zyn, geheelenal buiten het bereikvan 'tge-

zigt zyn.

XI. Andere Proeven tot dezelfde Zaak hetrekkelyk.

Dus is het dan gelegen met voorwerpen , wel-

ken alleen en op zig zeiven geplaanfl: zyn: doch

ik was ook begeerig om te onderzoeken , of het

zelfde zoude plaats hebben, indien men vele zul-

ke voorwerpen digt nevens elkander plaatfte:

waarom ik met de zelfde Inkt verfcheidene Fi-

-guren maakte, welken in de zelfde plaatfe, af-

gekeerd van de regtflreekfche Zonneftraalen ge-

field zynde, aan myne onderzoekingen dit vol-

gende vertoonden.

IV. Proeve. (Pl. XII. Flg. 4.) Een ge-

ftreepte Figuur, welker zwarte ftrepen, gelyk

aan het tufTchen beide gelatene wit, y|| lyns>

Paryfche maat, breed waren, regtftreeks gezien

zynde op den afftand van 11 Voeten, vertoon-

den zig airede een weinig verward, zo dat men
de witte tuflchenwydte naauwlyks van de zwar-

te flrepen kon onderfcheiden. Op den affland

van 12 Voeten was het onderfcheid tuflchen de

ftrepen geheel en al verdwenen, \althans meii

kon- 'het niet dan zeerbezwaarlyk zien. En wan-

ïJ. D E E L. neer
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neer het oog nog een weinig verder afwas , fcheen

zig de geliele Figuur als .vfchkleur te vertonen.

V. Proeve. (^Fig. 5.) Eene andere insge-

lyks geftreepte Figuur, maar welker zwarte ftre-

pen eens zo breed waren als de witten, zyndede

witten maar ^% Lyns , en de zwarcen ^g Lyns , be-

gon verward gezien te worden met een oog>,

welk y of . o voeten verre af was.

VI. Proeve. (^Fig. 6.) Op den zelfden afftand

begon een derde gedreepte Figuur, welker witte

ftrepen, regt anders ora dan in de voorgaande

Figuur, eens zoo breed als de zwarten waren,

zig insgelyks minder onderfcheiden te vertonen.

De breedte der witte ftrepen was tJ Lyns , en

die der zwarten ^%.

Ook (laat aan te merken, dat deze two.^ laat-

ile Figuren , 5 & 6, in de volgende Proeven al-

tyd den zelfden afiland van 't oog vereiilten

;

waarom wy van dezelven, gemakshalve, in '1;

vervolg altyd te gelyk zullen fpreken.

VII. Proeve (,Fig, 7.) Een getraliede Fi-

guur met zwarte ftrepen , welker breedte ^^ lyns

was, gelyk de witte tuflchenwydten dezelfde

breedte hadden, begon, op den afftand van 151

Voeten befchouwdzynde, zig allezins zwart te

vertonen, zo dat het twyfelagtig was, of 'er

eenig wit in ware vervat.

VIII. Proeve. Eenedobbelileenswyze Fi-

guur, dobbelfleentjes-Figuur kortheids halve ge-

fleemd , mei witte en zwarte vierkantjes gemaakt

,

wel»
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welker evengelyke zyden ieder van ^H lyns wa-

ren, gaven op zyn uiterfle eene onderfcheiden

vertoning van het oog op 12 Voeten afllandsj

want, het oog maar een weinig verderaf zynde,

vertoonde het wit en zwart zig verwardelyk.

XII. V Geen hieruit kaji afgeleid "voorden.

Indien wy nu hier de Breedte der Strepen en

Vierkantjes , in de Proeven befdiouwd, met

den Afftand des Oogs vergelyken; dan zal het

blyken, dat de Hoek, waaronder zy begonnen

te verdwynen
, geenzins in alle evengelyk ware

:

want de Eindpaal des Gezigts was

in -de IV. Proeve . . == 47''

in de V. & VI. . . = 60 & 30"

in de VIï. . . , = 40"

in de Vni. . . . = 62"

welkverfchil al te aanmerklyk is, dan dat het al-

leen uit de moeilykheid der Waarnemingen zou
ontftaan zyn^ weshalve men giflènmag, dat die

Voorwerpen, welken groter tuffchenwydte van
eikanderen afflaan dan zy zeiven breed zyn , ge-

lyk de voorwerpen in de geftreepte Figuuren der

V. & VI. Proeven, en in de getraliede Figuur
van de VIL Proeve fwant men kan altyd fmaller

plaatfen voor de Voorwerpen en breder voor de
tuiïchenwydten hebbenj een kleiner Eindpaal
van 't Gezigt [of Gezigthoek] toelaten, en by-
gevolg bequamer zyn om onderfcheidenlyk ge-

"• ^^^^ zien
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zien te wordeir, dan de Voorwerpen , die beurt
om beurt de tunchenwydten verwiffelen , hoe-
danige die genen waren, welken tot de 'iV &
VIII dienden. Eene naauwer Wet , dan 't- Ge-
zigt in dezen gewaar wordt, zou ik liiet durven
bepalen; ook geloof ik niet; dat men gemr.k-

lyk naauwer bepaling kan maken, ten zy mifTchieil

door eene veel langer reeks van Proeven.

XIII. Proeve?! ontrent Foorxverpen^ die door hei

flerkjie Zonnelicht hefchenen worden.

Dit ondertuflclien is genoeg en voldoende
aan ons oogmerk, waartoe wy dit voorname-
lyk onderzogt hebben; dat wy hieruit weten

^

dat de Eindpaal des Gezigts doorgaans blvft

beneden de hoeveelheid van een Minuut , in

voorwerpen, welken een middelmatig T.icht

ontfangen. De vraag is nu , of niet miffchien

voorwerpen, aan een llerker Licht blootge-

fteld, duidelyker gezien Avorden, en bygevolg

kleiner Eindpaal des Gezigts noodig hebben i

Dit zou men fchynen te zullen beveftigen, als

men dé zaak flegts loiïelyk overwoog; maar dé
Proeven leren het ons anders : want

IX. Proeve. De Stippen en Figuren, die

wy te voren gebruikt hebben , fchoon van het

middaglicht eener zomerfche zonne, en by ge-*

Volg hetfterkfte licht befchenen, begonnen eg-

ter ten naaflen by op dezelfde Afitandcn, als iii

de
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de vorige Proefneemingeii , verward te fchynen:

althans het onderfcheid, indien 'er eenigwas,

fcheen dan een groter dan een kleiner aflland te

vorderen , inde meermalen herhaalde proefnemin-

gen. Zo dat men daaruit veilig genoeg kan beflui-p

ten , dat de Eindpaal des Gezigts dezelfde is , 't zy

de Voorwerpen in eene fchaduwagtige plaatfe gc-

ileld zyn , 't zy ze door het ailerfterkfte Zonnelicht

befchenen worden.

XIV. Reden , -waarom het flerkjie Licht niet hel-

pe om de Voorwerpen onderfcheidenlyker te zien.

De reden hier van fchynt voor de hand té

zyn: want dewyl zulke al te grote helderheid

de fcherpte des Gezigts treft en aandoet, zodat

ze noch langen kan verdragen, noch door de

famentrekking des oogappels genoegzaam belet

worden; is het geen wonder dat het flerkfte

Licht niets helpt om duidelyk te zien. Dit

blykt ook hieruit, dat het Wit van 't papier,

waarop deze voorwerpen gefchilderd waren

,

zig niet anders vertoonde , dan of het met zeke-

re fchaduwagtigheid of ligte zwartheid over-

trokJ<;en ware , wanneer men het , door de zon-

ne befchenen, wat langer befchouwde.

XV. Fan den Eindpaal des Gezigts in voorwer»

pen door fiaauwer Licht befchenen.

Groter is het onderfcheid in de Afftanden ,

ÏI. Deel. Wcl-
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welken tot een onderfcheiden Gezigt vercift

worden , en derhalve ook in den Eindpaal des

Gezigts , omtrent die Voorwerpen , welken by

flaauwer licht , by voorbeeld dat van een kaars $

gezien worden. Het is nogthans zo groot nier j

als men zig in den eerften Opflag wel zou ver-

beelden: want uit het vervolg zal blyken, dat

de Afftanden, waarin een oog geplaaft zynde

het flaauw verlichte voorwerp verward begint

te befchouwen , flegts verfchillen in eene reden

van I tot 2 of van i tor 3 ontrent , en dat van de

graden van 't Licht van i tot 169; dat is, in-

dien een voorwerp , door een zekeren graad van

Licht befchenen, op den afiland van 9 voeten

ophoud onderfcheidenlyk gezien te worden ^

dan zal dat zelfde voorwerp, fchoon maar een

i^pftc gedeelte van dat zelfde Licht ontfangende

,

door het oog op den aflland van 4 voeten even

goed kunnen gezien te worden.

XVI. Proeven wegens den Eindpaal des Gezigts

ontrent voorwerpen ^ die by eenflaauw Ligt

gezien worden.

Om de Proeven te nemen welken ons dit

léren, zyn dè Figuren gebruikt, die boven

(Proeven IV Vil.) zyn befchreven. Ik

flelde deze Figuren by donker regt tegen over

eene kaars, van fmeer gemaakt, en tuffchen het

licht en het voorwerp eene tuflchenwydte la-

tende, eerll van I voet, vervolgens van i, voorts

van
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.van 2, en van meer voeten, zogt ik, al nader

by komende of verder te rugwykende , volgens

(tezt yerfchillende af(landen, van 't Licht, den

ai'lland van !t oog, waarop de Voorwerpen zig

onder den Eindpaal des Gezigts zouden ver-

tonen. , . .

X. Proeve. (^Fig. 4.) .In de eerfle ge-

flreepte Figuur heb ik derhalve dit bevonden,

dat liet Licht ~ Voet van 't voorwerp afft^ande

,

de afliand van, 71 voeten was, en derhalve de

Eindpaal des Gezigts 69" volgens deze tafel,

Afft'and van 't Licht. Afftand van 't Oog. Elndp. des Gez'^

i Voet .
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Afïland van 't Licht. Affland van 't Oog. Eindp. des Gez.
der fmalfte flreep.

1 Voet

I

3

4
8

13

6J Voeten.

5è

41

4f

31 —
a|

44':

64
68

76

104

128

XII. Proeve. Met de getraliede Figuur

(Fig. 7.) Hond het dus

;

Afftand van 't Licht. Afftand van 't Oog. Eindp. des Gez.

2,

1

a

3

4
8

13

Voet m Voeten.

91

61

41
'-

31

73

99
106

115

184.

XIII. Proeve. C^tg. 8.) De Dobbelfleent-

jeS'Figuur gaf deze verfchynfelen,

Afrtand van 'tLicht. Afftand van 't Oog. Eindp. des Gez,

9I Voeten. .I Voet

I

f2.

3

4
8

13

6

M
31

3

79'

99
124

142

166

229

248

Om-
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Omtrent de punten of flippen heb ik dusdani-

ge Proeven niet genomen.

XVIIi Waarfcbouwing,

Omtrent deze Proeven dient men egter aan tê

merken 5 dat die afftand- van 't oog niet zo vol-

llrekt zeker moet gehouden worden , ofmen mag
wegens een vierde of halve voet wel twyfelen

:

want wy konden de volftrekfte zekerheid des-

wege niet hebben ; ook was dat tot ons oogmerk

niet geheel noodzaaklyk.

XVÏÏIi Onderzoek op de Wet^ die dè Eindpaal des

Gezigts houdt.

Van grooter gewigt fchynt de Wette zyn , vol-

gens welke de Gezigthoek toeneemt of afneemt^

haar mate de affland van het licht van 't Voor-

werp toe- of afneemt. Uit het inzien der proe-

ven wordt men egter geraaklyk gewaar , dat de

Eindpaal des Gezigts geenzins toeneemt in da

eenvoudige reden van den affland des lichts j

maar dat dezelve veel langzamer toeneemt. De
zaak derhalve met meer naauwkeurigheid onder-

zogt hebbende , ben ik gewaar geworden , dat

het met de meefte Proeven overeenkomt , in-

dien men den Eindpaal des Gezigts ftelt in éene

teerlingswortel - reden \_ratio fubtripUcata'^ der

Afftanden van het licht*

II. Deel; H 1 XlXé



iiö Proeven wegens de

XIX. De onderjielling^ dat de, Eindpaal des Ge-

zigts tot den afjiandvan het licht in eeneTeer-

lingsivortelredenftaat , wordt getoond met

de verfchynfelen ovèreentekomen.

Schoon deze Wet niet kan uitgeflrekt worden

tot die voorwerpen , welke alte groote liclit ont-

fangen , volgens 't geen in de IX Proeve geleerd

is^ voor de Voorwerpen egter, die een minder

trap van licht hebben, kan zy veilig genoeg ge-

bruikt worden. Want de Dwalingen zyn, de-

ze wet gefield zynde, nietgrooter, dan die door

de onzekere maniere van de proeven te nemen

niet kunnen vermyd worden, 't Welk by het

opmaken van de rekening blykt.

De affland van het licht dan , volgens Pary-

fche Maatj gefield zynde te zyn = -s;, eri den

Eindpaal des Gezigts in fekunden = s^ dan zal

uit die Proeven, ten regel genomen zynde, waar-

in het licht der Kaarfe een voec van de voorwer-

pen afflond, blyken, dat

In eene even gelyklyk gellreepte Figuur ^= 79 j/ a.

.

In de ongelyk geflreepte . . ^= 52^3.

In de getraliede . . . 4 j=r73^a.

In de dobbelfleentjes Figuur . . f= c)pwa.

En in 't algemeen . . * j-= « '
g

Op deze onderflelling zyn gerekend de Eind-

palen des Gezigts, welken het volgende tafeltje

tegelyk met de waarnemingen vervat

:
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Affl.
des

Lichts,



Ii8 Proeven WEGENS DB

^CXL Fergclykifig z\gn bet Daglicht met het Licht

van een Kaars.

Wy hebben in de voorgaande IX^e. § den Ge-

zigthoek bepaald voor deze zelfde Figuuren,

wanneer zy aan het daglicht , welk van den

Dampkring en andere Ligchamen in de fcha-

duw wordt weerom gekaatll, zyn bloot gefield.

Door onze onderllelling kunnen wy derhalve

met eikanderen dit Daglicht en het licht van ee-

ne gemeene Kaars vergelyken. Want gegeven

zynde den Eindpaal des Gezigts s voor het dag-

licht , kan men uit de onderilellinge vinden

den aflland vaii het Licht der kaarfe, waar in

de kaars de zelfde zigtbaarheid zal verfchaflfen.

Maar nu voor eene evengelyklyk gellreepte Fi-

guur in het algemeen is j = "J^ya '•> derhalve zal

in het geval, volgens welk j = 47 is, 't welk
de Eindpaal des tiezigts is voor het daglicht,

47 = 79i^a'
2yn, of tf = ^r

^ is, ö = o, 21

Voeten.

Op gelyke wyze vindt ni?n den Eindpaal

des Gezigts.

voor ongelyklyk gedreepte Figuren ^7= 0, 19
voor geü-ahede Figuren . . . = 0,16^

voor gedobbellbende . . . ^= o,',4.

Laat ons het middelbare nemen o , sof^a en

wy mogen daaruit befluiten , dat het DagUcht

even ilerk is , als het Licht van eene kaars op.

den
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den afftand van een Paryfchen Voet; of, volgens

de beginfelen der Gezigtkunde , zal het Licht van

eene kaars op den afftand van eenen voet vyf-

entwintig malen zwakker zyn , dan het weder-

om gekaatfte daglicht. Indien men derhalve

€enig Voorwerp door het kaarslicht even fterk

wil verlichten , als door het daglicht , moet men

^5 Kaarfen ontfteken , en dezelven flegcs op

den afftand van eenen voet by het Voorwerp

plaatfen.

XXII. De reden van den Eindpaal des Geztgts is

de TeerUng'TeerlingS'lVortelreden ("fubfextu-

plicata) der helderheid des Lichts.

Verder zou ik kunnen uitweiden in verwon-

deringe over de gefteltenis van het Oog , welk

in dit opzigte ook zo konftig gemaakt is, dat

we met deszelfs behulp de Voorwerpen , fchoon

door zeer verfchillende helderheid van Licht

befchenen , nogthans kunnen gewaar worden

byna zonder eenig nadeel om dezelven onder-

fcheidenlyk te zien. Doch dit en verfcheide

andere zaken, welken daar uit afgeleid kunnen

worden, toteene andere gelegenheid fparende,

keer ik weder tot onze tegenwoordige zaak, en-

zal de uitgevondene Wet of Onderftelling , zon-

der thans op den afftand des Lichts agt te gee-

ven , toepaffen op de Helderheid des Lichts,

hoedanig dat Licht ook mag zyn, indien het

maar niet al te llexk zy.

II. De£l. H 4 ,Voor
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Voor eerfl dan , dewyl de Helderheid des

Lichts is, in eene omgekeerde vierkante reden

der afftanden ; en dewyl de Eindpaal des Ge-

zigts de teerlings - wortelreden der i tÏÏanden

houdt; zo zullen we door faiTienftellinge dien

zelfden Eindpaal des Gezigts hebben in de om-

gekeerde teerling- teerhngs wortel -reden \^Sub'

fextuplkata ratione] der helderheid; dat is, in-

dien de Eindpaal des Gezigts s genoemd wordt,

en de helderheid des Lichts c; dan zal zyn s ge,-

XXIII. De Maa^ ^er helderheid des Lichts.

Voorts dan , om een ftandvaflige maat der.

helderheid te hebben , waar by wy alle anderen

vergelyken en rekenen konnen , kan men zeer

gemaklyk de helderheid van het daghcht voor

één nemen. En fchoon deze helderheid al te

onzeker en wild fchyne, dewyl zy op alle da-

gen , noch zelfs op alle uuren van den dag de-

Zelfde niet is; naardien wy egter in het voor-

gaande de reden van deze helderheid tot de

helderheid van 't kaarslicht, welke wat zekerer

is , bepaald hebben ; zodanig dat die Graad van

helderheid by ons voor één genomen wordt,

welke 25 malen fterker is dan de helderheid van

't kaarslicht op den afftand van eenen voet: zo

kan die veranderlykheid van het daglicht niet

veel fchaden aan een ftuk, 't welk ia andere op.

zigi;en ook iiiet zeker gaat.
^'^-

• XXIV.
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XXIV. Menjieh een Pivederïei Bindpaaldes

Gezigts.

Eindelyk, dewyl de voorgemelde Proeven

ons verfchillende Eindpalen des' Gezigts getoond

hebben, naar den verfchlUenden Üand der Voor?

werpen ten aanzien van de allernaaft byftaanden,

zo zal het daarom dienftig zyn een tweederlei

foori van Eii\dpaal te liellen. Den eerften , die

gefchikt is voor zulke Voorwerpen , welker; of

alleen en. op zig zelven ftaan, ofvan.de naaft-

bygelegene verre genoeg afgefcheiden zig ver-

tonen. De andere foort van Eindpaal zal ge-

fchikt zyn voor die Voorwerpen, welken van

de naaflbyflaanden zo omringt zyn, dat de tus-

fchenwydten gelyk fchynen aan de Voorwerpen.

Want het is waarfchynlyk , en wordt ook eenig-

zins door onze Proeven beveftigd , dat de eerft-

gemelde Voorwerpen bequamer zyn om onder-

fcheidenlyk gezien te worden dan de laatften.

Zy zullen derhalve kleiner Eindpaal des Gezigts

hebben dan deze laatflen, en wy. zullen van de

waarheid niet verre afzyn, indien wy hunnen
Eindpaal = 30", en dien van de laatflen eens

zo groot, dat is = 60" ftellen; te weten voor

4e helderheid van 't daglicht, welke wy éé;i

rekenen.

XXV . De Inhoud van V geen uit de opgenoemde

'Proeven volgt.

Dit dus gefteld zynde , zullenwe een Eind-
" il. Deel. H 5 paal
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paal des Gezigts van de eerfte foort hebben,

die voor allerleie helderheid des Lichts wordt

uitgedrukt door dit algemene Formulier,- s=^°\

en de Eindpaal des GQzigts van de twede foort
60"

zalzyn^/^^ Uit welke waarden de volgende ta^

fel berekend is.

Eindpalen des Gezigts.

JHelder-

beid.

I
?
I5
X

i

I
• 5s:

I

I

BT
i_

Too

Eindpaleji des Gezigts.

Tweds
foort.

Eerfie



VAN DEN Heer

BENJAMIN FRANKLIN
in FHILADELPHIA,

AAN DEN HeERK

PETER COLLINSON,
Lid van 't KoningkL Genootfcbap te Londen

:

BEHELZENDE VERDERE

PROEVEN EN WAARNEEMINGEN

OMTRENT DI^

E L E K TR I S I T E I T,

[Expsriments and Obfervatims on EleSiricity, Letter III.

Part. i. p. 19.]

§ I. TT^Aar zal dezelfde flag en fchokzyn,

_Lr wanneer de geëlektrizeerde fles by de

haak in de eene hand gehouden , en 't bekleed-

fel met: de andere aangeraakt word, als wanneer

zy by 't bekleedfel vaftgehouden , en op de haak
""

aangeraakt word,

2. Om veiliglyk de gelaadene fles by de haak

te houden, en ter zelfder tyd haare kracht niet

te verminderen , moet zy eerfl: nedergezet wor-

den op iets dat Elektriek is perfe, in zig zelf.

3. De fles zal even fl:erk geëlektrizeerd wor-

den, wanneer zy by de haak gehouden en haar

II. Deel. be-

\
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bekleedfel tegen den bol of buis gebracht word,

als wanneer zy by 't bekleedfel gehouden en de

haak tegen den bol of buis gebracht word.

4. Ma's!; de richting, din&ie, van het elektri-

kale vuur, verfchillende zynde in de laading,

zal ook verfchillende zyn in den flag. De fles

door de haak gelaaden zynde, zal door de haak;

en, door 't bekleedfel gelaaden zynde, door het

bekleedfel geloil worden, en niet anders ; want

door den zelfden weg, Avaardoor het ingekomen

is, moet het vuur 'er weer uitkoomen.

5. Neem, om dit te bewyzen, twee fleflen

die (equallf) gelykelyk door de haaken gelaaden

zyn , in elke hand eene ; breng haare haaki^n

dicht by eikanderen, en daar zal geen vonk of

fchok op volgen; om dat elke haak wel gefchikt

is om vuur te geeven, maar geene van beiden

om vuur te ontfangen. Zet eene der fleffen ne-

der op glas, neem haar op aan de, haak, en

breng haar bekleedfel aan de haak der andere:

dan zal 'er eene flag en fchok op volgen , en de

beide fleffen zullen gelofl: zyn.

6. Verander de proef, door twee fleflen ge-

lykelyk, de eene door de haak, de andere door

haar bekleedfel te laaden; houd die by haar be-

kleedfel vall:, welke gelaaden was door de haak,

en die by haare haak , welke gelaaden was door

het bekleedfel : breng de haak der eerfte aan 't

bekleedfel van de andere, en daar zal geen fchok

Qf vonk koomcn. Zet die fles, welke gy by de

haak
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'haak vaflhield, op glas neder, neem haar op by

't bekleedfelj en breng de twee haaken by et-

kanderen ; en daar zal een vonk en flag op voU

gen , terwyl de beide flelTen met een zullen ge-

loft zyn.

In deeze proeve worden de fleflen gants en al

ontlaaden, of, word het evenwicht van binnen

in haar herfleld : zynde de overmaat van vuur in

eene der haaken (of liever in de binnenite op-

pervlakte van de eene fles) juift gelyk aan het?e

kort koomends van de andere: en derhalven , ver-

mids elke fles in zig zelve de overmaat zoo wel

heeft als de tekortkooming, zoo moet de tekort-,

kooming .en overmaat gelyk zyn in elke fles.;

Zie §. 8. 9. 10. II. Maar wanneer iemant in zy-

ne handen twee fleflen houd, de eene ten vol-

len, de andere in *t geheel niet geëlektrizeerdj

en haare haaken by elkander brengt^ zoo krygt

hy maar een halven fchok, en de fleflen zullen

beiden half geëlektrizeerd blyven^ zynde de ee-

ne half gelofl: en de andere half gelaadeu.

7. Zet twee gelykelyk gelaadene fleflen op

een tafel vyf of zes duimen van eikanderen.

Laat een kurkbal aan een zyden draad tuffen

haar beiden in hangen. Indien de fleflen beiden

gelaaden zyn door haare haaken , zoo zal de

kurk, ,als zy aangetrokken en weggefliooten is

door de eene, niet aangetrokken, maar gely-

kelyk weggeftooten worden door de andere.

IVIaar indien de fleflen gelaaden wordei},deeene
li» L/££L< door
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door de haak, en de andere (*) door het be-

kleedfel, zoo zal de bal, wanneer hy wegge-

fiooten is van de eene haal^, even llerk worden

aangetrokken door de andere , en hy zal met

kracht fpeelen blyven tuffen haar beiden , tot

dat beide de fleflèn omtrent geloft zyn.

8. 't Is in opvolging van de gewoonte en uit

gebrek aan andere gevoeglyker benaamingen,

dat wy de kunflwoorden gebruiken van Laading

of LoJJing der fles^ Wy houden 't daar voor,

dat 'er weezentlyk niet meerder clektrikaal vuur

in de fles is,naa 't geen wy haar te laackn noe-

men, dan te vooren; noch minder vuur, naa^

haare lojfnjg'^ uitgenoomen alleen de kleine vonk-

welke gegeeven zou moogen worden aan en ge-

noomen van de niet-elektrieke fbofFe , zo die vaii

de fles is afgezonderd; welke vonk naauwlyks

gelyk mag zyn aan een vyf honderdfl:e gedeelte

van 't geen de jlag genoemd word.

Want indien , op den flag j het elektrikale

vuur uit de flefle kwam door 't eene deel, en

niet weder daar in ging door het andere, dan zou

iemant , die op wafch fl:ond , en , de fles in d'ee-

nö

(*)• Om op eene gemaklyke wyze een fles door haar

bekleedfel te laaden , zoo zet haar op een glazen ftan-

dert; maak eene gemeenfcbap van den eerften overbren-

ger op 't bekleedfel, en eene andere van de haak op den

muur of vloer. Als zy gelaaden is zoo neem de laatfte

gemeenfchap weg voor dat gy de fles aanvat, anders zal

'er een groot gedeelte van het vuur door dezelve [ge-

meenfchap] weggaan.
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ne hand houdende, de vonk daar uit trok door
't aanraaken van de koperdraaden haak met zy-
ne andere hand, (de fles hier door gekfi wor-
dende) ^5/^^0^572 worden j of, zoo veel vuur door
dé eerte verlooren wierd zou in den anderen

weer gevonden worden, naardien het niet ont-

fnappen kan: Doch het tegendeel is waarachtig.

9. Daarenboven zal de fles niet ondergaan

liec geen eene Laading genoemd word, ten zy
daar zoo veel vuur langs den eenen weg uit kan
gaan als 'er langs den anderen in gebracht word»
Eene fles kan niet worden gelaaden, ftaande op
wafch of glas, öf hangende aan den eerflen

aanbrenger , ten zy 'er eene gemeenfchap wor-
de gemaakt tuffchen haar bekleedfel en den vloer.

10. Maar hang twee of meer fleffèn aan den
eerflen aanbrenger, de eene onder aan de ande-
re, en laat een koperdraad van de onderde aan
den vloer raaken, zoo zal hetzelfde getal van
omwentelingen van 't elektrizeer-wiel haar aUen
gelykelyk (equdlly^ laaden , en dat wel zoo , dat el-
ke fles zoo fterk geëlektrizeerd zal zyn,als eene
alleen zou zyn geweefl:. Het geen onder uit de
eerfte gedreeven wordt, dient tot laading van de
tweede

, en 't geen uit de tweede loopt, laad de
derde, en zoo vervolgends. Op deeze manier
kan eene groote menigte van flefTen geladen
worden met ééne moeite, en even llerk als ee*
ne alleen, ware het niet dat iedere fles nieuw
vuur ontfing, en het oude met eenige tegenkan-

II. D££I,. ^'„tmg
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ting verloor , of , om beter te zeggen , aan haare

Laading een kiemen tegenftand deed, welke in

een aantal van fleffen meer gelyk (eqiial) word aan

de Laadende macht, en dus het,vuur eerder te rug

floot op den wryf-bol,dan eene enkele fles zou doen.

11. Wanneer op de gewoone vvyze eene fles

gelaaden is , fl:aan haare binnenjle en buitenfle op-

pervlaktens gereed, de eene om vuur te geeven

door de haak, de andere om het te ontfangen

door 't bekleedfel; de eene is vol en gereed om
uit te werpen, de andere ledig en uitermaaten

hongerig. Evenwel gelyk de eerfte niet zal uh-

geeven , ten zy de andere op 't eigen oogenblik

in zig ontfangen kan, zoo zal ook de laat (Ie niet

ontfangen y tenzy de eerfl:e op 't zelfde ooge^t^

blik kan uitgeeven. Als de een en ander dit doen

kan ter zelfder tyd op eens, gefchied het met

eene onbegryplyke gezwindheid en kracht.

12. Zoo moet een rechtuitgeflirekte fpring-

veer ("hoewel deeze vergelyking niet in elk op-

zigt overeerikoorae) als zy met kracht geboogen

is , em zig zelf te herllellen , die zyde famentrek-

ken welke in 't buigen uitgezet was , en uitzet-

ten die zyde welke famehgetrokken was. In-

dien eene van deeze beide werkingen verhin-

derd word kan de andere niet gefchiedcn. iVlaar

de veer word niet gezegd met veerkracht ge-

laaden te worden, als men ze buigt, of gelofl:,aIs

zy zig herfl:elt. Haare hoeveelheid van veer-

kracht is altoos dezelfde.

13.
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13. Glas heeft, op gelykewyze, binnen in zy-

he zelflhndigheid altoos de zelfde hoeveelheid

van elektrikaal vuur, en wel eene zeer grooté

hoeveelheid, in evenredigheid tot de maffa van

't glas
,
gelyk hier naa getoond zal worden.

. 14. J)eeze hoeveelheid, evenredig tot het glasj

word door het glas ftyf en llerk vafl gehouden

,

en het glas wil noch meer noch minder hebben,

ichoon het wel eene verandering ondergaan wilin

zyne deelen en llrekking Cfituamn)dd.wymoO'
gen van die hoeveelheid een gedeelte wégneemen
uit eene van de zyden van 't glas, mids wy eene
gelyke hoeveelheid weder in de andere brengen.

15. Evenwel, wanneer de flrekking van het

èlektrikale vuur in een glas aldus veranderd , eii

'er een gedeelte van uit de eene zyde genoomen
en een gedeelte aan de andere zyde weergegee-
yenis, zoo zal dit vuur nogtans niet in ruft of
in zyn natuurlyken ftaat zyn , voOr dat het tot

zyne oorfprongklyke evengelykheid (equality)

herfield is. - - - En deeze herftelling kan niet

gedaan worden door de zelfftandigheid van het

glas zelf, maar moet gefchieden door eene van

Buiten gemaakte niet-elektrieke gemeenfchap^

tuffen de eene oppervlakte en de andere.

16. Dus is de geheele kracht derfleffe enhaar ver-

moogen om een fchok te geeven in het glas
ZELVE geleegen , dienende de niet-elektrieke lig-

haamen welken met de twee oppervlaktens ge-

meenfchap hebben maar alleen , om tQ geeven aan eii

U. Deel.' | JEe
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te ontfangen van de verfcheidene deelcn van het

glas;d, i.omopdeeene zyde daar van vuur tegee-

ven 5 en van de andere zyde 't vuur weg te neemen.

17. Dit wierd alhier ontdekt op de volgende

manier. Voorhebbende de geëlektrizeerde fles

te analyzeren, ten einde uittevinden waar in

haare kracht geleegen ware; zetteden wy haar

op glas en trokken 'er de kurk en 't koperdraad

uit die 'er toi dat oogmerk maar los waren inge-

flooken. Toen , de fles in de eene hand nee-

mende, en een vinger van de andere dicht aan

haaren mond brengende, kwam 'er uit het water

eene fl:erke vonk, en de fchok was zoo gewel-

dig als of 'er het draad nog in gebleeven ware ; het

welk toonde, dat de kracht niet in dit koper-

draad geleegen was. Toen, om te vinden of

zy huisveftte in het water en daar in gedrongen

en op een gepakt ware , als bepaald binnen het

glas, (het welk ons eerde gevoelen was ge-

weefl:) elektrizeerden wy de fles nog eens, en

haar op glas zettende, trokken wy 'er als te

vooren het draad en de kurk uit ; vervolgends de

fles opneemende gooten wy al het water daar uit

in eene ledige fles, dewelke insgelyks op glas

fl:ond; en deeze opneemende verwachtten wy ,zo

de kracht in 't water zat , dat wy een fchok van

dezelve zouden krygen; maar daar was 'er geen.

Toen oordeelden wy, dat die kracht of in 't 0-

vergieten van het water verlooren , of nog in de

eerflie fles overgebleeven zyn moefl;. Het laa-

lle
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fte bevonden wy waaragtig te zyn ; want dié

fles gaf by de proef den fchok , fclioon zoo als zy

daar flond met vers ongeélektrizeerd water uit een

trekpot opgevuld zynde. ---Om toen te.vinden,

of glas, als glas, deeze eigenfchap liadde, dan of

'er de gedaante iets toe deede, namen wy een ruit

van venfl;erglas,endieopdehand leggende plaat-

ften wy een looden plaat op haarebovenfte opper-

vlakte : toen elektrizeerden wy die plaat, enden

Vinger daar by brengende vernamen wy een vonk

en fchok. Wyders namen wy twee looden plaaten

die even groot, doch allerwege twee duimen klein-

der dan het glas waren , en wy elektrizeerden het

glas tuffen dezelven door dé bovenfle plaat te elek-

trizeren; toen namen wy 't glas van 't lood af, in

't welk te doen het weinigje vuur dat in het lood

mogt zyn daar uit genoomen wierd, en het

glas , met den vinger op de geëlektrizeerde dee-

len aangeraakt wordende
,
gaf alleen maar zeer

kleine prikkelende vonkjes uit, van dewelken

zeer veelen uit verfcheidene plaatfen getrokken

konden worden. Vervolgends het zelfde glas

weder behendiglyk tuüèn de looden plaaten leg-

gende, en tuifen de twee oppervlaktens een

kring maakende, volgde daar een geweldige

fchok op. - - Dit betoogde dat het vermoo-

gen in 't glas, als glas, zat; en dat de -nietje-

lektrieke lighaamen die 'er op geraakt hadden

alleen maar dienden , evengelyk het wapen vari

leen zylfleen, om de kracht der onderfcheidene

II. D£EL. ^ l 2, deé«
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deelen te vereenigen en dezelve op eenmaal tot eert

zeker vöorgefleld punt te brengen: zyndeheteene

eigenfchap van een niet-elektrieklighaam, dathet

over het geheel op één oogenblikontfangt of geeft

al 't elektrikale vuur datgegeeven is aanofgenoo-

men word van 't een of 't ander zynergedeeltens.

1 8. Hier op maakten wy 't geen wy een E-

hhrikak Batterye noemden; beftaande uit elf

ruiten van breed venfterglas , gewapend met

dunne Looden plaatjes die op beide de kanten

van het glas geplakt zyn , recht overeinde gezet

en op twee duimen afflands van eikanderen, on-

derfleund door zyden koorden, met dikke haa-

ken van getrokken lood, eene aan elke zyde,

flaande over eind,van eikanderen af, en voorzien

van de- vereifte gemeenfchappen van koperdraad

en kettingen uit de vuurgeevende zyde der eene

ruit tot de ontfangende zyde der andere ; zulks dat

het geheele werktuig in eens te gelyk gjelaaden

word, ook maakten wy nog een ander toeftel

om de vuurgeevende zyden , naa 't laaden , aan

een lang koperdraad , en de ontfang-zyden , aan

een ander draad te doen raaken, welke twee

lange draaden de kracht van alle de glazen plaa-

ten op eenmaal zouden doen gaan door het lig-

haam heen van eenig dier het welk met dezel-

ven in éénen kring ftaa. Doch dit werktuig

word niet veel gebruikt, als niet volmaakt

aan ons oogmerk beantwoordende, met opzigt

op 't gemak van te Laaden, om de reden die

hier
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hier boven § lo. gegeeven is. Ook maakten
wy van groote glazen ruiten Toverfchilderyen

,

en van zelfs beweegende en bezielde wielen,
zoo als terftond befchreeven zullen wordea.

19. lic merk uit het laalle boek van denvernuf-
tigen heere Watfon , my laaft ter hand geftcld , dat

Dr. Bevis^ voor ons , reeds gebruik gemaakt heeft

van glazen ruiten om 'er een fchok mede te gee-

ven^fchoon ik tot dien tyd toe, dat dit boekmy
in handen kwam, van gedachten was , dit als iets

nieuws aan uw Ed. te hebben medegedeeld De
verontfchuldiging over 't gewaagen daar van in

deezen is, dat wy die proefneemmg opeenever-
fchillende wyze bezocht, verfchillende gevolgen
daar uit getrokken, en haar, zooverre wy tot,

hier toe weeten, verder gebracht hebben; fwant
de heer Watfon fchynt als nog te denken , dat
het vuur op een gehoopt zvord op de niet-elektrieke

lighaamcn, welken het glas aanraaken;bl. 72.)
20. Het Tover-fchildery word aldus ge-

maakt. Hebbende eene groote ZAvartekonft-

prent met een lyft en glas, by voorbeeld van
den Koning, (God bewaare Hem!) zoo neem
'er de prent uit, en fnyd in 't vierkant een pan-
neel daar uit omtrent twee duimen ver van de lyfi:.

Zo defneede door 't fchilderye gaat, is 't niet te

erger. Plak met dunne ftyffel ofgomwater deezen
uitgefneeden rand op den binnenkant van 't glas,

drukkende denzelven dat hy overal vlak is en dicht

op 't glas fluit. Vul dan de ledige tuflenruirate van
JI. Deel. . I3 ^^^
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het glas binnen deezcn opgeplakten rand , door

haar wel te deeg teverguldenmetbladgoud ofko-

per. Verguld op gelykewyze den bmnenflen rand

van den rug der lyft overal rondom, uitgcnoomen

aan het boveneinde , en maak eene gemcenfchap

tullen dit verguldfel van de lyft en t goud achter

op het glas : leg dan het glas daar in , doe 'er het

plankje op, en daar mede is die zydevanhetTo'

verfchilderye gedaan. Keer het vervolgendsom,

en verguld de voorzyde van het glas naauwkeurig

tegen over het verguldfel dat van achteren is , en

als het droog is, zoo bedek het, door de prent die

uitgefneeden was daar op te plakken, in acht nee-

mende , dat de prent en haare lyft wel tegen over

clkanderen koomen , waar door het fchildery zig

als uit één ftuk zal vertoonen gelyk toen 't nog

niet was uitgefneeden , alleenlyk is het eene ftuk

van de prent achter en het ander voor hetglas .— -

Houd het fchüderye horizontaal by het boven ein-

de en zet een klein beweegbaar gouden kroontje

op 's Konings hoofd. Indien nu dit fchildery maa-

tig geclcktrizeerd word , en iemant anders met zyn'

eene hand de Jyft vaft houd zoo dat zyn vingers

den vergulden binnenkant raaken, en met zyne an-

dere hand beweeging maakt om 't kroontje af te

neemen, zal hy een verfcbriklyke klap krygen

en in zyne pooging mistaften. Indien het fchil-

dery ftcrk gelaaden was, zou miffchien 't ge-

volg al zoo doodlyk zyn als dat van hoog ver-

raad; want wanneer door een boek papier, op

het
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het fchilderye gelegd , de vonk daar uit getrokken

word middelende eene gemeenfchap van koper-

draad, zoo flaatzy heen door elk vel, d i. door 48

bladen (Tchoon anders een boek papier geoordeeld

word een goed fchild te zyn tegen een floot van

een degen , of zelfs tegen een pistool kogel) en de

flag^js ongemeen luidrufn'g. De konflenaar, die

het fchilderye , om 't niet te laaten vallen , by 't bo-

veneinde vaft houd daar de binnenkant der lyft

niet verguld is , voelt niets van den fchok , en mag

het aangezicht der prent aanraaken zonder eenig

gevaar, het welk hy dan voorgeeft de proef te wee-

zen van zyne Getrouwheid aan den Koning. In-

dien een ronde loring van menfen met eikanderen

dien fchok krygt, noemt men deeze proefiiee-

ming de Confpirateuren [^Samenziveerders.']

21. Op dien voet als in § 7 gemeld is^datnaa-

mentlyk haaken van flelTen , op verfchillende wy-

ze gelaaden, ook op verfchillende wyze aantrek-

ken en wegflooten zullen, word een Elektrikaal

Wiel gemaakt het welk zeer fterk zig omdraait.

Een dunne rechtopflaande houten fchaft gaat met

rechte hoeken door een dun rond plankje van om-

trent twaalf duimen middellyn's, en draait op een

fcherpen yzeren punt die in het ondereinde fleekt,

terwyl in 't boven-einde een fterk yzerdraad,

gaande door een klein gat in een dunne kopere

plaat, de fchaft te deeg recht over einde houd.

Omtrent dertig even lange r^6^/? , van venflerglas,

dat tot fmalle ftrookjes is gefneeden, koomen
II. Deel. I 4 ^jQji,
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horizontaal uit den omtrek van het plankje, zyndd

de einden , die 't verft van 't middelpunt (laan

,

omtrent van vier duimen ieder. Aan deeze einden

der radii zyn kopere vingergoeden vaftgemaakt.

Indien nu het koperdraad van de fles, op de ge-

woone wyze geëlektrizeerd, naby den omtrek van

dit wiel gebracht word, zal het den naaft by ge-

leegen vingerhoed aantrekken en aldus het wiel

in beweeging brengen : die vingerhoed ontfangt,

in 't voorbygaan , een vonk, en daardoor geëlek-

trizeerd zynde, word hy weggeftoten en alzoo

voor uit gedreeven; terwyl een tweede vinger-

hoed aangetrokken wordende het koperdraad

van de fles nadert, insgelyks eene vonk ont-

fangt , en voorts weggedreeven word na de

eerfte ; en zoo al vervolgends , tot flat het ééne

keer is rond geweeft; wanneer de vingerhoe-

den, die te vooren geëlektrizeerd waaren, het ko-

perdraad naderende, in plaats van te worden

aangetrokken gelyk de eerfl:e reize, weggefl:oo-

ten worden , en de beweeging terftond een ein-

de neemt. - - Maar als eene andere fles , welke

door het bekleedfel gelaaden is, dicht by het

zelfde wiel gebracht word, zoo zal haar koper-

draad den vingerhoed, welke door het eerfte

weggeftooten was, na zig trekken, en daar

door de kracht verdubbelen die het wiel rond

draait ^ en niet alleenlyk het vuur 'er uithaalen-

de, 't welk door de eerfl:e flefle aan de vingcr-

hoeden gegeven was, maar hen van hunne na-

tuur-
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tuurlyke hoeveelheid van elektrikaal vuur beroo"

vende, worden zy, in plaatfe van te rug geftoo-»

ten te worden als zy weder by de eerfle fles nade-

ren, des te fterker aangetrokken , zoodat het wiel te

rafler voortgaat , en met groote gezwindheid wel

twaalf ofvyftien omzwaaijen doet in één minuut,

ook met zulke kragt , dat het gewicht van één hon?

dtxdfpaanfe daalders , waar mede wy eens dit wiel

belaadden , niets het geringfl: zyne beweeging

fcheen te vertraagen. - - - Dit noemt men een

Elektrikaal braadfpit; en als men een grooten vo-

gel aan 't boven-einde der fchaftvaft pent, zal hy
voor een vuur worden omgedraaid met eene be-

weeging die genoegzaam is om te braaden.

22, Maar dit wiel , (even als die door den

wind, het water, of gewichten gedreeven wor-

den) beweegt zig door eene kragt van buiten

,

te weeten, die der fleffen, Het van zelfs be-

weegend wiel, fchoon op dezelfde grondbegin-

felen flimengefleld , vertoont zig wonderlyker.

Het word gemaakt van eene dunne ronde plaat

venfterglas van zeventien duimen middellyn,

Qver het geheel aan beide zyden wel verguld

tot op twee duimen naa van den rand. Twee
halve ronde bollen van hout worden dan met fi-

ment in 't midden van de boven- en van de on-

derzyde daar op vaftgehecht , recht in 't mid-

delpunt tegen over elkander, en 'm eiken van
deeze halve bollen fteekt men een dik en fterk

koperdraad , agt of tien duimen lang , welke
il. Deel. I ;; draa-
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draaden dus de aflen van het wiel uitmaaken. Het

draait horizontaal op een punt van de onderde

as, welkeop een ftukje koper ruft, datvaftgeplakt

is in een glazen zoutvat. Hetbovenft-eindvanzy-

ne as loopt;, door een gat in een dunne kopere plaat,

welke vaftgehecht is op een lang en fterk fluk

glas , 't welk dit wiel zes of agt duimen verhoud

van eenig niet elektriek lighaam, en een klein

balletje wafch of metaal boven op zig heeft om
'er het vuur in te houden. In een ronde kring

op den tafel daar dit wiel op ftaat, worden twaaff

kleine pilaarcn van glas gezet omtrent vier dui-

men van eikanderen 5 met een vingerhoed op

eiken. Op den rand van 't wiel is een kleine

looden kogel, welke door middel van een koper-

draad gemeenfchap heeft met het verguldfel

van de bovcnfie oppervlakte van het wiel ; en

omtrent ze& duimen daar van daan is een ander

kogeltje , 't welk op gelyke wyze gemeenfchap

heeft met de onderfie oppervlakte. Wanneer

men nu dit wiel door zyne bovenfte oppervlakte

laaden zal , moet men eene gemeenfchap maa-

ken uit de onderfie oppervlakte op den tafel.

Als 't wel gelaaden is , begint het zig te bewee-

gen: de kogel, die op 'tdichtfl; aan een pilaartje

is, beweegt zig na den .vingerhoed toe, dewel.

ke daar boven op ftaat, elektrizeert denzelven

in 't voorbygaan, en floot zig dan daar van af^ de

volgende kogel, die gemeenfchap heeft met de

andere oppervlakte van het glas, trekt te fterker

dien
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dien vingerhoed na zig toe, uit hoofde dathy te

vooren door den anderen kogel geëlektrizeerd isj

en dus verfnelt het wiel zyne beweeging , tot dat

zy op zulke hoogte komt dat de tegenftand der lucht

dezelve maatigt. Het zal een half uur draaijen , en

't eene minuut door 't ander genoomen twintiggan-

gen doen in één minuut,'twelkzes honderd gan-

gen maakt in het geheel,* de kogel van de bovenfte

oppervlakte in elke draai twaalf vonken geevende

aan de vingerhoeden, het welk zeven duizend twee

honderd vonken uitmaakt , en de kogel van de on-

derde oppervlakte even zo veele vonken uit de -

vingerhoeden ontfangende , loopen deeze kogels

in den gezegden tyd naa genoeg eene ruimte van,

twee duizend vyf.honderd voeten af. -- Pe Vin-

gerhoeden zyn wel vaflgezet , enftaaninzoo juift

een kring, dat de kogels daar binnen , maar een wei-

nigjé van eiken derzelven af, kunnen rondloopen.

- ' Indien gy 5 in plaatfevan twee kogels , 'er agt

neemt, te weeten vier die met de bovenfte , en vier

die met de onderfte oppervlakte gemeenfchap heb-

ben , op het wiel in verband (ahernatdf) geplaaftt;

welke agt , omtrent zes duimen van elkandc-

ren af, den omtrek bezetten, zo zal de krachten

gezwindheid grootelyks vermeerderd worden,

maakende het wiel dan vyftig gangen in één mi-

nuut; maar dan zal het zoo lang niet blyven

loopen. , , Deze wielen raoogen miflchicn toege-

paft worden aan een klokkenfpel, en om Orrery's

ligt beweegende Planetariums te doen loopen.

II, DiEL. 23.
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23. Als men een klein koperdraad rond buigt

met een oog aan elk einde , en men 't eene eind

tegen de onderfle oppervlakte van 't wiel zet en

't andere naby de bovenfte oppervlakte brengt,

geeft het een verfchrikkelyk gekrak , en de elek-

trieke kracht van 't wiel is geloll.

24. Elke vonk op die wyze van de oppervlak-

te van het wiel getrokken , maakt een rond gat

in 't verguldfel , rukkende als zy 'er uitkomt een

ftuk daar van weg , het welk loont dat het vuur

niet op- een gehoopt is op 't verguldzel, maar

in het glas zelf is.

25. Het verguldfel gevernisd zynde met tere-

bintyn, zoo word het [vernis, fchoon droog en

hard, in brand gefleeken door. de vonk welke 'er

door heen getrokken word, geevende een fterke

lugt en zigtbaare rook. En wanneer de vonk door

papier word heengetrokken, zoo zal't papier over-

al rondom het gat, 't welk door de vonk daar

in geflagen is, van den damp]zyn zwart gemaakt,

die dikwils door verfcheiden bladen heen dringt.

Zoo vind men ook een gedeelte van het uitge-

rukte goud met geweld in 't gat gedreeven , het

welk in 't papier door den flag gemaakt is.

2.6. 't Is verbazend optemerken hoe groote e-

lektrikale kracht in een klein gedeelte glas zit.

Een dunne glaze bol, van omtrent één duim

middellyn, niet meer dan zes greinen zwaar,

half gevuld zynde met water, ten deele verguld

yan buiten, en voorzien met een koperdraaden

haak.
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taak, geeft, geëlektrizeerd zynde,zoo flerk een

fchok als een mens pas kan uitftaan. Dewyl het

glas dikft is aan den hals , zoo onderftel ik dat de

onderfte helft, welke verguld zynde geëlektri-

zeerd was, en den fchok gaf, niet zwaarder dan

twee greinen geweell is j want zy was , de bol

gebrooken zynde, veel dunner dan de boven-

helft. - - Indien een van deeze dunne bollen

geëlektrizeerd word door 't bekleedfel, en de

vonk 'er uitgetrokken word door 't verguldfel,

zoo zal die vonk het glas inwaurds breeken ter

zelfder tyd datzy het verguldfel uitwaards breekt^

27. En toegedaan zynde (om de redenen

hier voorgegeeven § 8, 9, 10.) dat 'er in eene

fles niet meer elektrikaal vuur is naa 't laaden

»

dan te vooren, hoe groot moet dan wel de hoe-

veelheid van dat vuur zyn in dit kleine fluk

glas! Het fchynt als of het [Elektrikaal vuur]

tot de eige zelfftandigheid en 't weezen van het

glas behoorde. Miflchien , als die daar aan

toebehoorende hoeveelheid van dat vuur, zoo

hardnekkig door glas vaftgehouden , daar van

kon afgefcheiden worden, zou het niet langer

glas zyn :, of 't zou zyne doorfchynendheid , gf

zyne broosheid , of zyne veerkracht verliezen, -

- - Mogelyk vind men hier naa proefneemin-

gen om dit te ontdekken.

Zeer verwonderd zyn'wy over het bericht

in Heer Watfons boek , wegens een fchok door

een groote lengte van droogen grond heengegee-
II. Deel. yen^
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ven,en wy vermoeden dat 'er in dien grond eé-

nigememalagtige hoedanigheid geweeft moetzyn,

hebbende bevonden, dat enkele drooge aarde, in

een glazen buis geftampt die open was aan beide

de einden, terwyl aan elk eind in de aarde een

Koperdraaden haak flak en de aarde en het draad

een boog van een kring maakten
,
geen den min-

ften voelbaaren fchok overbracht, vercoonende

het eene koperdraad, (het andere geëiektrizeerd

2ynde) ter naauwer nood eenige tekenen dat het

aan dit andere verbonden was. --Zelfs een door-

nat pakdraad laat fomtyds naa een fchok over tê

brengen , fchoon het anders de elektrifiteit zeer wel

overbrengt. Een drooge koek ys of een pegel

tiilTen beiden gehouden in een kring, belet op

gelyke wyze den fchok ; 't welk men te minder

zou verwachten , dewyl water den elektrikalen

fchok zoo volmaakt wel overbrengt. - - Verguld-

fel op een nieuw boek , fchoon het in 't eerft dert

fchok uitermaaten wel overbrengt, houd echter,

naa tien of twaalf proefneemingen , daar mede

op, ook niettegenftaande het in alle opzichteti

zig nog even eens vertoone; van welk verlchyn-

fel wy geene reden kimnen geeven.

28. Nog eene proef is 'er, over welke wy ons

verwonderen , en die tot hier toe niet voldoende

is opgeloft ; zy bellaat hier in. Zet een yzeren ko-

gel op een glazen flanderd, en laat een bal van

vochtige kurk aan een zyden draad even tegen den

kogel hangen. Neem een fles in elke hand ,de eene

die
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door de haak , de andere die door het bekleed-

fel geëlektrizeerd is. Breng het vuurgeevendé

koperdraad aan den kogel, het welk hem (po/2-

tivè') llelliglyk zal elektrizeeren , en de kurk zal

weggeftooten worden- Breng dan het vuur ont-

fangend koperdraad aan den kogel, en het zal de

vonk , door 't ander draad aan den kogel gegee-

ven, daar uit trekken, wanneer ook de kurk na

den kogel weer zal keeren .Breng het zelfde draad

nog eens aan den kogel en trek 'er eene tweede

vonk uit, zoo zal de kogel geëlektrizeerd zyn

(nfgative) ontkennender wyze \ en de kurk zal in

dat geval even eens worden weggeftooten als te

vooren. Breng dan het vuurgeevend draad aan

den kogel en geef hem devonk die hymift weer-

om, zo zal de kurk wederkeeren. Geef hem nog

eene vonk; welke eenebyvoeging van elektrifiteit

zal zyn by zyne natuurlyke hoeveelheid, en de

kurk zal wederom weggeftooten worden. En op

deeze wyze kan de proefneeming herhaald wor-

den zoo lang als de fleflèn maar eenigzins gelaaden

zyn. Het welk toont , dat lighaamen , minder heb-

bende dan de gemeene hoeveelheid van Elektri-

fiteit, malkanderen wegftooten, zoo wel als die

welken meerder dan die hoeveelheid hebben.

Niet wel in myn fchik zynde dat wy tot hier

toe niet bekwaam geweeft zyn iets in deeze zaak

voor den dag te brengen het welk voor het mens-

dom van nut is ; en de hette vaft naderende , wan-

neer de elektrikale proefneemingen zo gevoeg-

II. Deel. lyk
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lyk niet zyn , zoo is voorgeileld eenigermaatë

op eene grappige wyze een eindevandezelvente

maaken voor dit faizoen, in een vroiyk gezel-

fchap, op den dyk van Skuylkili^). Men zal

op dien tyd geeften in brand fteeken door eene

vonk die door de rivier heen van den eenen na

den anderen kant over-gezonden zal worden zon-

dereenigen anderen overbrenger dan het water i

eene proefneeming wellk wy federd eenigen tyd

gedaan hebben tot verbaazing van veeleaanfclioa-

wers. Men zal ook op dien tyd een kalkoen^

tot ons middagmaal, dooden door Aoxidektrika-

len fchok^ en hy zal gebraaden worden aan hetg-

lektrikalefpit^ voor een vuur dat door de elektri-

kakfies in brand zal gedoken worden; wanneer

ook ter zelfder tyd de gezondheden van alle de

vermaarde Elektrizeerders in EngelamU Holland,

Vrankryk en X)«//j/ü!;7<^ zullen gedronken worden

rnXgeëlektrizeerde Boorden-vollertjss (\)^ onder het

loden van 't kanon uit de ekktrikale Batterye,

JpriUg. 1749-
^'

(=») De rivier die Pbiladelphia beftroomt aan de eene

xyde gelyk de Delaware de andere doet. Beiden zyn zy

verfierd met de zomerhuizen der burgeren en de vermaa-

kelyke buitenplaatfen der voornaamfte ingezetenen dee-

ier volkplanting.

(t) Een geclektrizeerd Boorden-vollertje is een kleine,

dunne ,
glazen tuimelaar , omtrent vol met wyn , geclektri-

zeerd gelyk de fles. Deeze beker aan de lippen gebracht

geeft een fchok , als de periibon die 'er uit drinken zal

Slad gefchooren is , en niet over den wyn ademt.

BRIEF

i
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{Franklin's Letters on Eleftridty. Left. IV. p. 36.)

S- ^- IVfiET-ELEKTRiEKE lighaameti, lil±^ dewelken elektriek vuur gebracht
word, zullen hetzelve behouden tot dat andere -

'niet-elektrieke lighaamen , welken mhider van
dat vuur hebben, tot hen aannaderen; en dan
Word dit vuur uit de eenen aan de anderen van
deeze hghaamen door een flag medegedeeld, en
onder hen verdeeld in gelyke deelen.

s. Elek-
* Donder-buijen zyn fchielyk opkoomende flormvlaa-'

gen van donder en blikfera, welken wel doorgaands vaii
korten duur zyn

, maar fomtyds fchadelyke uitwerkingen
liervoortbrengen.

II. Deel, K

/
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2. Elektrikaal vuur bemint het water, word

*er fterk door aangetrokken , en zy kunnen be-

flaan met eikanderen.

3. Lugt is een elektriek Lighaam üit zig zelf

\__per fe'], en droog zynde zal zy het elektrikale

vuur niet overbrengen. Zy zal hetzelve niet

ontvangen noch aan andere lighaamen overdoen^

anders kon geen lighaam
,

't welk van de lugt om-

ringd word, fielliglyk en ontkenncnderivyze gcëiek-

trizeerd worden : want zo men 't doen wildey?^/-

liglyk , dan zou de lugt de overmaat van elektri-

fiteit terflond wegneemen ; of indien men 't ont'

kennender wyze doen wilde, dan zou de lugt het

te kortkoomende vervullen.

4. Water geëlektrizeerd zynde, zoo zullen de

dampen , die 'er van opgaan , gelyklyk geëlektri-

zeerd zyn ; en , in de lugt dryvende in de gedaan-

te van wolken of anderzins, zullen zy die hoe-

veelheid van elektrikaal vuur blyven behouden ,

tot d^t zy andere lighaamen of wolken ontmoe-

ten , welken zo zeer niet geëlektrizeerd zyn , eri

dan zullen zy haar elektrifiteit daar aan mededee-

len , als zoo even gezegd is.

5. Elk llofdeeltje dat geëlektrizeerd is word

door elk ander deeltje 't welk gelykelyk geëlek-

trizeerd is te rug geftooten. Dus zal de fprong

van een fontein , welks ftraal natuurlyk digt aan

een hangt, als hy geëlektrizeerd is, zig van een

fcheiden en in de gedaante van een heyboender

uitfpreiden; om reden, dat elke druppel van elke

an-
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andere druppel poogt weg te wyken : doch door

het \Yegneemen van 't elektrikale vuur doet

men dien fprong weer in een fluiten.

6. Water, flerk geëlektrizeerd zynde (zoowel

als heet gemaakt door gewoon vuur) ftygt te over-

vloediger op in dampen, zynde de aantrekking

der aaneenhanging van deszelfs deelen groote-

lyks verzwakt door de tegenovergeftelde kracht

van wegflooting, die met het elektrikale vuuir daar

in gebracht is, en wanneer eenig deeltje ergens

door van 't zelve ontdaan is , word het terflond

te rug geftooten en vliegt zoo in de lugt weg.

7. Deeltjes, welker legging komt te zyn als van

A & B (Plaat XII. Fig. 9.) worden gemaklyker

van hun vuur ontdaan dan C en D , dewyl elk maar

alleen drie andere deeltjes raakt , terwyl C en D
ieder met negen andere deeltjes te doen heeft;

(l) Als 'er aan de oppervlakte van het water

maar de minfte beweeging is , zo worden deszelfs

deeltjes geduuriglyk in zulken ftand geflooten

als in Fig. 9. afgebeeld is.

8. Wryving van een niet elektriek op een uit

Zig zdiCperfe) elektriek lighaam zal elektrikaal

vuur hervoortbrengen : niet door het te fcbeppefi

;

maar door het te verzamelen : want hetzelve is

is in onze muuren , vloeren , aarde , en in den gant-

feii

(f) Hier was in 't Engels een groote fout begaan. Fig'.

9. verbeeld een profiel van een ftuk water, welks deeltje^

verbeeld worden door de kleine kringen;
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fen klomp van gemeene (lof gelykelyk verfpreid.

Dus trekt de draaijende glasbol, geduurende zyne

wryving tegen het kullen , 't vuur uit hetzelve ; het

kullen word 'er van voorzien uit den toeftel van het

werktuig i
het werktuig trekt het uit den vloer waar

op het ftaat. Snyd de gemeenfchap af door een

dik glas ofwafchkoek onder het kuflèn teplaatfen,

en 'er kan geen vuur bervoortgebracht Avorden

,

om dat het niet kan worden verzameld.

9. De Oceaan is een famenüeüing van water,

d. i. van een niet-elektriek , en van zout , dat is

van een uit zig zelf [per fej elektriek lighaam.

10. Wanneer 'er onderlinge wryving van des-

zelfs deelen is naby zyne oppervlakte, zoo word

het elektrikale vuur verzameld uit de deelen die

beneden zyn. Men ziet het dan duidelyk by nacht

;

het vertoont zig aan 't achterfleven en in 't zog van

elk fchip dat zeilt^ op eiken flag met de riemen word

men het gewaar : in een llorra fchynt de gantfe zee

in vuur ie Haan. De losgemaakte waterdeeltjes,

ds dan van de geëlektrizeerde oppervlakte weg-

geilooten , neemen geftadig 't vuur weg zoo als

hetverzameld is ; zy ftygen op en formeeren wol-

ken, en deeze wolken zyn fterk geëlektrizeerd en

behouden 't vuur, tot dat zy bekwaame gelegen-

hebben om 't zelve mede te deelen.

1 1 . De waterdeeltjes , in dampen opltygende,

kleeven zig vafl aan de lugtdeekjes,

'12. De lugtdeeltjes worden gezegd hard,

rond , afgefcheidën en afgelegen te zyn van el-

kan-

^
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kanderen , elk deeltje flerk wegftootende elk an-

der deeltje, waar door zy van malkander afwy-

ken zoo ver als de gemeene zwaarte toelaat.

13. De ruimte tuflen drie deeltjes, welken ei-

kanderen gelykelyk wegflooten, zal een gelyk-

zydige driehoek zyn,

14. In opeengepakte liigt zyn deeze driehoe-

ken kleiner; in verdunde lugt zyn zygrooter.

15. Gemeen vimr, by lugt gevoegd , vermeer-

dert de terugftooting , verwyd de driehoeken

,

en maakt dus de lugt fpecifiek ligter. Zulke lugt,

onder dikkere lugt zynde , zal opftygen.

16. Gemeen vuur, zoowel als het elektrikale,
geeft de kracht van wegllooting aan de water-

deeltjes en vernielt hunne aantrekking van famen-

hangina; : hier van daan is het dat gemeen vuur

zoo wel als 't clektrikale behulpzaam is in 't doen
opklimmen van dampen.

17. Waterdeeltjes, geen vuur in zig hebben-

de , trekken eikanderen onderling aan. Drie

deeltjes van water dan, vallkleevende aan de drie

deeltjes van een driehoek van lugt , moeten door

hunne onderlinge aantrekking , welke werkt te-

gen de terugftooting van de lugt, de zyden kor-

ter maaken en den driehoek verkleinen , waar
door dat gedeelte lugt , digter gemaakt zynde,
met zyn water op de aarde daalen en niet opily-

gen zal om eene wolk te helpen formeeren.

18. Doch indien elk deeltje van water, zig

vafthechtende aan lugt, met zig een deeltje ge-

^^- DfiEi.. K 3 meen
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meen vuur brengt,zoo wordt de driehoek wyder,

en dat gedeelte lugt, düRi door dixnner en fpeci-

fiek ligter wordende, ftygt op^ zynde door het

vuur de terugilooting der lugt meer geholpen en

fterker gemaakt dan gefluit door de onderlinge

aantrekking der deeltjes van 't water.

19. Indien de deeltjes van water elektrikaal

vuur metzig brengen, wanneerzy zig vaflkleeven

san lugt, zo voegt de terugilooting tuffchen de

geëlektrizeerde waterdeeltjes zig zamen met de

natuurlyke terugilooting van de lugt, om haare

deeltjes verder van een te dringen , waar door de

driehoeken verwyderd worden; en de lugt llygc

op , neemende het water met zig.

20. Indien de waterdeeltjes met zig brengen

gedeeltens van beide de foorten (fj van vuur, zoo

word de terugilooting der lugtdeeltjes nog meer

verllerkt en vermeerderd, en daar door worden

'de driehoeken nog verder uitgezet.

21. Een deeltje lugt mag [mooglyk] omringd

en geraakt worden van twaalf ja nog meerder wa-
terdeeltjes, die even groot zyn als 't lugtdeeltje.

22. Lugtdeeltjes dus belaaden [met water-

deeltjes] zouden digter in een gedrongen wor-

den door de onderHngè aantrekking van de wa-

terdeeltjes , zo niet het vuur, 't zy gemeen of

elektrikaal, himne terugilooting bevorderde.

23. Indien lugt, aldus belaaden, in een ge-

drukt word door tegenwinden , of lluitingen te-

gen

(t) Gemeen en Eleótrikaal.
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gen bergen , enz. of verdikt word door wegnee-

minge van 't vuur het welk haar hielp uitzetten;

zoo' trekken zig de driehoeken in , en die lugt zal

,

,met haar watermals eene dauw nederdaalen: of,

indien 't water, 't welk een lugtdeeltje omringt,

. het water , dat een ander lugtdeeltje omringt , komt

aan te raaken , vloeijen zy beiden in een, en for-

meeren eene druppel, en wy hebben regen.

24. De zon verfchaft (offchyntteverfchaffen')

gemeen vuur aan alle dampen, 't zy uit de aar-

de, 't zy uit de zee opkhmmende.

25. Die dampen, welken beiden gemeen en

elektrikaal vuur in zig bevatten, worden beter

opgehouden dan die maar alleen gemeen vuur in

zig hebben. Want wanneer 'er dampen opfly-

gen in het koudfte geweft boven de aarde , zoo

zal de koude het elektrikaal vuur niet verminde-

.
len wanneer zy het gemeene vuur vermindert.

2.6. Hiervandaan is 't , dat wolken door dampen

geformeerd, welken uit verfe wateren binnens-

lands, uit groeijende planten, vogtige aarde,

enz. zig verheffen , Ipoediger en gemakkelyker

haar water laaten vallen , hebbende llegts weinig

elektrikaal vuur om de deeltjes te rug te llooten

en afgezonderd te houden. Zoo dat het groot-

He gedeelte van 't water, dat uit het land op.

llygt, weder op het land nedervalt; en de winden

die van 't land naa zee waaijen , droog zyn

;

zynde de regen van weinig nut in de zee; ter-

wyl 't niet redelyk fchynt het land van zyne be-.

II. Deel. K 4 VOg-
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vogtigiog te berooven ten einde 'er op zee re-

gen valle.

2f. Maar wolken die door dampen, uit -zee

opklimmende
5

geformeerd worden, beide de

foorten , en wel byzonderlyk een groote hoe-

veelheid van 't elektrikaale vuur, in zig hebben-

de, houden haar water fterk vaft, voeren het

hoog op, en moogen het, door den wind be-

woogen, van uit het midden der wydfte zeen

over het midden van de uitgeftrektfte landen

brena;en.

q8. Hoe deeze zee- wolken, haar water zoo

flerk vaflhoudende
, gefchikt zyn om hetzelve

op de landen, daar 'er gebrek aan is, te laaten

vallen, moet nu vérder overwoogen worden.

2.(). Zo zy door de Avinden tegens de bergen

gedreevcn worden, trekken deeze bergen, als

minder geëlektrizeerd , haar aan , en op die

aanraaking neemen zy haar elektrikaal vuur

weg (zoo wel als het gemeene vuur , wanneer

deeze bergen koud zynO waar van daan dan

komt, dat de deeltjes om die bergen en onder-

ling aan eikanderen zig fluiten. By aldiendelugt

niet zwaar [met waterdeelen] belaaden is, valt

zy alleenlyk in dauw neder op de toppen en zy-

den der bergen, formeert aldaar waterfpron*

gen, en daalt in de valleijen met beekjes, de-

welken vereenigd zynde groote fl.roomen en ri-

vieren maaken. By aldien zy zwaar belaaden

is, word op eenmaal het elckirikaal vuur uit de

gant-
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gantfe wolke weg genoomen , en danr uit gaati^

de fchittert het zelve fterk en kraakt met luid ge-

rucht: alzo de deeltjes op 'toogenblik uit gebrek

van dat vuur famenloopen , en in hevige ftort-

regens nedervallen.

30. Als eene rey van bergen aldus de wolken

ikiit,en het elektrikale vuur uit de wolke die haay

eerft nadert wegneemt, zoofchitterkktfl(fiashes')

de naatlvolgende wolk by de eerfle koomende

,

welke nu van haar vuur beroofd is, in dezelve,

en begint mede haar eigen water te laten vallen;

terwyl de eerfte wolk wederom fchitterkletft op

de bergen; de derde wolk die nadert, en alle de

volgende, werken op gelyke wyze, zoo ver als

zy zigvan agteren moogen uitftrekken,hetwelk

over meenige honderde mylen lands mag zyn.

31. Hiervandaan de geduurige ilojmbuijen

van regen, donder en blikfem op de ooftzyde,

van de Andes, welke noord en zuid loopende

• en onbegryplyk hoog zynde, alle de wolken

onderfcheppen die uit de Atlantife. zee door d^e

vaflie winden tegen haar aangevoerd worden,

en haar noodzaaken haar water te laaten vallen;

waardoor de groote rivieren der Amazonen^ la

Plata^ en Oronoko geformeerd worden, dewel-

ken het water weder in dezelfde zee afbrengen

naa eene landftreek van zeer groote uitgeftrekt-

heid vruchtbaar gemaakt te hebben.

32. Zo een Landftreek vlak is, en geene ber-

gen heeft, om de geëlektrizeerde wolken te on-

II. Deel. K 5 der*
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derfcheppen , ontbreekt het haar echter niet aan

middelen, om te maaken dat die wolken haai;

water laaten vallen. Want indien eene geëlek-

trizeerde wolk, welke uit Zee komt, in den

dampkring eene Landwolk ontmoet, welke ge-

volglyk niet geëlektrizeerd is ^ zoo zal de eerfte

haar vuur in de laafte fchitterkletfen , en daar.

door zal uitgewerkt worden, dat beide de wol-

ken haar water laaten vallen.

33. De geëlektrizeerde deeltjes van de eerfle

wolke fluiten zig in een wanneer zy hun vuur

verliezen ^ de deeltjes van de andere wolken flui-

ten zig in een op. 't ontfangen van dat vuur : in

beiden , by gevolg, hebben zy daar door gelegen-

heid om tot druppelen famen te loopen.— De
fchok of 'klets aan de lugt gegeeven, brengt me-

de het zyne toe om 't water neder te fchudden,

iiiet alleenlyk uit deeze twee wolken , maar ook

uit andere die 'er naby zyn. Hiervandaan die

fchielyk opkoomende flagregens onmiddelyk naa

de flikkeringen van den blikfem.

34. Om dit door eene gemaklyke proeve te

toonen: Neem twee ronde flukken bortpapier

van t\Y£e duimen middelyns : hang uit het mid-

dcnpunt en den omtrek van elk, aan fyne zyde

draaden van agttien duimen lang, zeven kleine

ballen van hout, of zeven erweten die even dik

zyn ; zoo zullen de ballen , die aan elk bordpa-

pier hangen, even groote gelykzydige driehoe-

ken formeeren ; zynde één bal in 't middenpunt

en
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en zes op gelyJ^e afflanden van dien en van ei-

kanderen, en dus verbeelden zy deeltjes van

lugt. Doop heide deeze toeflellen in water,

waar van een gedeelte aan de ballen kleeven-

de, gyeene afbeelding zult hebben van belaadene

lugt. Elektrizeer dan behendiglyk een deezer

werktuigen, en deszelfs ballen zullen glkande-

ren wegftooten tQt op eenen grooter affland,

de driehoeken grooter wordende. Kon het water,

dat door de zeven ballen vallgehouden word, te

famen koomen om zig aanteraaken , het zou een

druppel of druppelen formeren , zo zwaar datzy ü'é

famenhanging, welke het water met de ballen heeft,

breeken , en aldus, nedervallen zouden.— Laat

dan de twee toeflellen twee wolken verbeelden

,

het één eenegeëlektrikeerde Zee-, het andereeene

Land-wolk. Breng haar binnen den kring van aan-

trekking, en zy zullen na eikanderen toekoomen,

en gy zult de afzonderlyke ballen zig zien by een

fluiten op deeze wyze : De eerfte geëlektrizeerde

bal, welke naby een ongeëlektrizeerden bal komt

door aantrekking, voegt zig daar by, en geeft

hem. vuur; op 't eigen oogenblik feheiden zy

van eikanderen, en elk vliegt na eenen ande-

ren bal van zyn' eigene partye , de een om vuur

te geeven , de ander om vuur te ontfangen ; en

alzoo gaat de proef voort door alle de ballen

van de beide toeftellen, doch zoo gezwind, dat

alles om zoo te fpreeken in één oogenblik afge-

daan is. In de ftuiting tegens eikanderen Ichud-

II. Deel. den
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den zy het Avater af, 't welk den val van den

regen verbeeld.

35. Dus , wanneer zee en land-wolken op een te

grooten afiland voorby eikanderen gaan om te fchit-

terkletfen , worden zy van eikanderen aangetrok-

ken tot op dien afiland welke daar toe vereid word;

want de kring van elektrikale aantrekking is verre

buiten den afftand om te kunnen fchitterkletfen.

36. Wanneer een groot getal van wolken uit

zee een getal van wolken ontmoet die uit het

land opgeheeven zyn , liaan de elektrikale

fchitterkletlingen over in verfcheidene gedeel-

tens van deeze laaften; en vermids zy allen

door den wind onder een vermengd, of door de

elektrikale aantrekking naby eikanderen gebracht

worden, blyven zy by aanhoudendheid fchitte-

ring geeven en ontfangen^' tot dat het elektri-

kaal vuur gelyklyk onder haar allen vefpreid is.

37. Wanneer de fnaphaan-loop (in elektrika-

le proefneemingen) maar weinig elektriek vuur

in zig heeft, moet gy 'er met uwen knokkel al

zeer digt by koomen eer gy 'er eene vonk uit

trekken kunt. Geef hem meerder vuur, en hy

zal eene vonk geeven op eenen grooteren af-

ftand. Twee fnaphaan-loopen vereenigd, en

ten hoogden geëlektrizeerd , zullen eene vonk

geeven op nog grooteren afiland. Maar, in-

dien twee fnaphaan loopen die geëlektrizeerd

zyn 5 op den affland van twee duimen vuur en

een harden llag geeven zullen , op hoe grooten af-

fland
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Hand' dan moogen vyf duizend mergen geëlek-

trizeerde wolken wel vuurgeeven , en lipe luid-

ruchtig moet haar llag zyn ?

38. 't Is gemeen , wolken op onderfcheidene

hoogtens langs verfcheidene wegen te zien

vooregaan , het welk aantoont dat 'er verfcheide-

ne lugt-ilroomen zyn, de een onder den anderen.

DewyL de lugt tuffen de Keerkringen verdund

word door de zon, zoo ftygt zy op, drukkende

zig de dikkere noorder en zuider lugt in haare

plaats. De lugt' zoo verdund en opgedreeven

,

gaat noord- en zuidwaarts, en moet, zo zy te

vooren geene gelegenheid daar toe gehad

heeft, in de gewellen by de poolen nederdaa-

len opdat de omloop gaande gehouden worde.

39. Naardien de lugtllroomen , met de wolken

, daar in , langs verfcheidene wegen loopen , zoo is

hetgemaklyk te begrypen^ hoe de wolken, de

eene over de andere henengaande, eikanderen

moogen aantrekken , en alzoo digt genoeg by een

koomen om fchitterkletfmgen te geeven : als ook,

hoe elektrikale wolken, ovej; 't land, verre van

de zee, gedreeven moogen worden, aleer zy
gelegenheid aantreffen om , vuur te geeven.

40. Wanneer de lugt, met haare dampen,-

uit den Ogeaan tuffen de keerkringen gereezen,

in de landen by de poolen komt neder te daalen

en te raaken aan de dampen welken aldaar opfty-

gen, zoo begint het elektrieke vuur, 't welk zy
medebrachten, daar aan overgedaan te worden,

II. Deel. gH
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en word byhelderenaditen gezien, allereerflzigt-

baar zynde daar het allereerfl in beweeging komt,

d. i, daar de aanraaking begint, of iii het noorde-

lykftgedeelte: van daar fchynen die hchtflroomên

zig zuidelyk uit te breiden, zelfs tot over het

Zenith der noordelyke geweften. iV'laar ichoon

het licht fchyne uittefchieten van 't noorden-

zuidelyk, zo is echter de voortgangk van het

vuur inderdaad van het zuiden noordelyk; zynde

zyne bèweeging , in 't noorden beginnende,

de reden dat het aldaar eerft gezien word.

Want het elektrikaal vuui: is nimmer zigtbaar

dan wanneer het in beweeging is,envanlighaanl

tot lighaam, of van gedeelte tot gedeelte over-

JTpringt door de lugt heen. Wanneer het door

digte lighaamen gaat word het niet gezien.

Als een koperdraad een flük vafi den kring uit-

maakt, by de ontlaading van de elektrikale fles,

200 gaat het vuur , fchoon in groote hoeveel-

heid, onzigtbaar in het draad*, maar gaat het door

een ketting, zoo word het zigtbaar , dewyl het

overfpringt van fchalm tot fchalm. In te pas-

feeren over bladgoud, is het zigtbaar: want dat

goud is vol gaatjes. Houd een blad tegen het

licht, en het vertoont zig gelyk een net; en 't

vuur word dus daar aan gezien in zyne iprongeii

over de ledige tulTenruimtens. En even gelyk

als in een lange goot vol Uil water, aan 't eené

einde open gemaakt om het te loozen, de bè-

weeging van het water eerfl begint aan 't openge-

maak-
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maakte einde , en voortgaat na het geflooten einde

toe , fchoon het water zelf zig beweege van het

geflooten na het open ein de ; zoo vertoont zig

het elektrikale vuur , ( in de poolgeweften zig

lolTende, miflchien uit een duizend mylen lengte

van lugtdampen) allereerfl, daar het eerft in be-

weeging is,d. i. in het allernoordelykft gedeelte

^

en de vertooning daar van gaat zuidwaarts voort,

offchoon het vuur inderdaad noordwaarts zig

beweege. Deeze onderflielling dient om reden

te geeven van 't Noorder-Licht.

41. Wanneer 'er groote hitte op 't land is iri eenig

byzonder geweft (de zon miflchien verfcheiden

dagen op het zelve gefcheenen hebbende , terwyl

de omliggende landftreeken van wolken overdekt

geweefl; zyn) zoo word de benedenflrQ lugt ver-

dund, en zy klimt op; de koudere en dikkere lugt

die boven is daalt neder; in die lugt ontmoeten

de wolken eikanderen van alle kanten , en voe-
gen zig by eeii over dat heete land, en zo 'er

eenige geëlekcrizeerd , anderen nietgeëlektrizeerd

zyn, volgt 'er blikfeni en donder en flortreo-en

op. Hiervandaan de dondervlaagen naa grooté
hette, en koelte naa debuijen; het water en de
wolken die het aanbrengen van een hooger en
gevolglyk koeler gevjtii van daan koomende.

42. Een elektrieke geynller, getrokken uit

een onregelmaatig lighaara op eenigen afftand,

gaat naauwlyks ooit recht uit, maar in bochten
op en neer, in de lugt. Zoo doen ook de blik-

i:. D£EL. £^..
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femftraalen j zynde de wolken zeer onregelmaa-

tige lighaamen.

43. Als 'er geëlektrizcerde wolken over een

landftreek heengaan, trekken de hooge heuve-

len en boomen, tooien-fpitfen , fcheeps -maften,

fchoorfteenen , enz. ^ als zoo veele uitlteekende

punten , het elektrikaal vuur daar uit , en de

gantfe wolk ontlaft zig daar.

44. Gevaarl>4 is 't derhalven in eene donder-

buije te fchuilen onder een boom. Doodelyk is

dit ffeweefl voor veele menfen en heeften.

45. In 't open veld te zyn is veiliger om nog

eene andere reden : wanneer uwe klederen nac

zyn, zoo zal de blikfemflag, in zynen weg na

den grond op uw hoofd koomende, in het water

van uwe klederen, over de oppervlakte van uw
lighaam, heenloopen; daar in tegendeel, uwe

klederen droog zynde , die ftag door 't lighaam

zelf heen zal gaan. Hiervandaan is het dat een

natte rat door den flag van de elektrikale fles

met gedood kan worden, terwyl een drooge daar

van dood geflagen word

46. Gemeen vuur is in alle lighaamen, meer

of min , zoo wel als elektrikaal vuur. Mifichien

zyn zy beiden onderfcheidene wyzingen [jnodifi'

catien'] van 't zelfde element ; of zy moogen ook

verfcheidene hoofdftoffen zyn. Het laafte word

van fommigen vermoed.

47. Zo ze onderfcheiden dingen zyn , mogen

zy echter , (gelyk zy ook doen) te famen beftaan

in een en het zelfde lighaaiii. 48.
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.
48. Wanneer 't elektrikaal vuur door een lier.

haam flaat zoo Averkt het op 't gemeene vuur 't

welk daar m vervat is , en zet dat vuur in be-
weeging; en by aldien 'er een^ genoegzaanie
hoeveelheid van elke foort van vuur iSjZal'tHg-
haam in brand gefteeken worden.

49. Als de hoeveelheid van gemeen vuur in
het hghaani klein is, zal de hoeveelheid van e^

lektriek vuur (of de elektrikale flag) grooter wee-
zen: als de hoeveelheid van gemeen vuur groot
is ^ zal weinig elektrikaal vuur genoegzaam zyn
om de uitwerking hervoorttebrengen.

50. Dus moeten de geellen eerft worden heet
gemaakt, voor en al eer wy hen met de elektrieke

geynfler in brand kunnen fteeken. Zo zy zeer
heet gemaakt zyn kan een kleine geynfler zulks

doen, zo niet, dan moet die vonk grooter zyn.

^ 51. Tot voor weinig tyds konden wy maaral-
leen warme vochten, maar thanskunnen wy zelfs

hard drooge hars,-in brand fteeken. En als wy
grootere elektrieke geynfters kunnen maaken, zul;

len wy bekwaam zyn om niet alleen ongewarmde
geeflen, gelyk de blikfem doet, maar zelfs hout^

in vlam te zetten ^ door het gemeene vuur dat 'er

in vervat is genoegzaam gaande te maaken
; ge,

lyk wy weeten dat de wryving doet.

52. Zwaveiagtige en brandbaare dampen, die

uit de aarde llygen, worden gemaklyk in brand

.gefteeken door den blikfem. Zulke dampen ry-

zen niet alleen uit de aarde maar ook uit vogti-

U. Deel; ]j „^



i6a Ontwerp om de Verschynselem

ge booy klampen, kooren-garven en andere groei-

jende lighaamen welke broeijen en rieken, Hout

dat in oude boomen of gebouwen aan 'trotten is

,

zend mede zulke dampen uit. Alle die dingen

worden hierom gemaklyk en dikmaals door een

onweeder in brand gezet.

53. De blikfem doet meenigwerf de metaalen

fnielten , fchoon mooglyk niet door hette van

den blikfem noch door de daarby koomende be-

weeging van het vuur in de metaalen.— Want

gelyk als elke ftof , die zig tuffen de deeltjes van

't metaal indringen of de aantrekking overwinnen

kan , door welke zy famenhangen ,
(gelyk ver-

fcheidene ontbindlloffen kunnen doen) zoo wel

als 't vuur , van een vaft een vloeibaar lighaam

maaken zal; zoo kan ook het elektrikaale vuur,

of de blikfem , het metaal doen vloeijen , door

eene geweldige wegftooting van de deeltjes tus-

fen welken 't heen loopt.

54. Als gy door een heevig vuur het eind van

een fpyker af wilde fmelten die halverweg in een

deur geflagen is, zoo zou de hette, welke aan den

geheelen fpyker gegeeven word, eer 'er een ge-

deelte van fmelten zal, de plank moeten bran-

den daar hy in fleekt. En het gefmolten ftuk

zou de vloer branden daar het op nederdroop.

Maar indien door den blikfem een zwaard kan

worden gefmolten in de fcheede en het geld in ie-

mants zak .zonder dat een van beiden verbrand,

zoo moet die fmelting koud zyn.

55-
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55i Blikfem fcheurt fommige Hghaamen vaii

ieen. De elektrieke geynfter zal een gat maakeii

door een boek zwaar papier.

'

56. By aldien de oorfprongk van den blikfem

,

in deezen brief aai^eweezen , de waare is, zal

men weinig donder hooren op zee verre van het

Land. En zulks komt overeen met het geen ee-

nige oude Zeekapiteinen , by welken men 'er

onderzoek na gedaan heeft , beveiligen , dat na-

inentlyk de ondervinding zeer wel met inyné

onderftelling ftrookt; want dat zy, in den groo-

-ten oceaan te doorkruifen , zelden donder ontmoe-

ten tot datzy in den mondvan 't kanaalkoomenj

en dat de eylanden ver van de vafte kuften afge-

leegen zeer weinig donder verneemen. En een

oplettend waarneemer, die 13 jaaren te Bermu-

das gewoond heeft, getuigt, dat aldaar in dien

geheelen tyd minder donder geweeft is dan hy

in Carolina fomwylen in eene maand gehoord

heeft;

iiDKEÈ; hk éRiEF



BRIEF
VAN DEN HerE

DE L' I S L E ,

Lid xan de Konmklyke Akademiê der Weten-'

Jchappen, enz»

AAN

P. B. J.

Over eenige byzondere Waarnemingen,

gedaan te Parys omtrent de

EKLiPS VAN DE maan;
den 27. vaji Maart 1755.

Welke Waarnemingen men den Sterrekundi-

gen verzoeke te bewaarheden in de vol-

gende Eklipfen, die in den Jare

1757 , den 4 van Februaiy , en

den 30 van July zullen

. voorvallen.

{Memoires de Trévoux , Decembre i y<;6 : comhinées avee Ie

Journ, des Sfov. Tom. xxxiii. pag. 480. & fuiv.)

Zeer EEBIFJJRDIGE J/JDER!

MYn Heer de Barros^ Lid van de Konink*

lyke Pruisfifche Sociëteit, die met my
in het Hotel van Clugny de Eklips van de Maan

,

op den 27 van Maart in 't voorleden Jaar 1755

waarnam ; heeft daartoe glazen van verfchillen-

de kleur tragten te gebruiken , op dezelfde vvyze

ge-
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gelyk hy gedaan hadt in zyne waarneminge van

den laatften voorbygang van Merkurius voorby

de Zonne, welke ik heb laten drukken, en waar-

van Gy berigt hebt gegeven in de Maand van

February 1754.

Hy hadt zig van die glazen bediend ontrent

den voorbygang van Merkurius, na dathy voor-

zien hadt 3 welk het gevolg van dat gebruik zou

wezen. Doch zo was het 'er nu niet mede gek'

gen, dat hy het verfchil, welk verfcheidenlyk

gekleurde glazen moeften voortbrengen , te vo-

ren vermoed hadt, en zig van hetzelve nu in de

laatfte Eklipfe der Maan door de ondervindinge

wilde verzekeren: maar het uitwerkfel daar/an

was zo treffende, en fcheen ons toe van zulk een

'gevolg voor de Sterrekunde , dat ik het van myn
pligt oordeelde zyne Waarnemingen aan de A-
kademie der Wetenfchappen mede te deelen , en

door middel van uwe Memoriën de buitenland-

fche llerrekundigen daarvan berigt te bezorgen

,

op dat zy, indien ze de zaak van zo veelgewigt

oordeelen,als wy,de Heer de Barros en ik, me-

nen, daarvan de proef mogen nemen in de twee

Eklipfen der Maan in 't jaar 1757.
De gekleurde glazen

, jvaar van de Hr. de Bar-

ros zig, in de la atfte Eklipfe der Maan, bediend

heeft, waren flegts vlak, dun, en ligt blaauw

en geel geverwd. Hy gebruikte beurtelings

dan deze dan gene kleur, en plaatfte zyne gla-

zen tuffchen zyn oog en het oogglas vanden Ver-
I.I. Deel. L 3 je-
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rekyker, dien hy verkozen hadt om de Eklip*

waartenemen. Het was een zeer goede Verre-

kyker, van 't maakfel vail de Heeren P^ï'm en Go-

tiióhon , zynde agt voet lang.

Dewyl de Hemel, ten tyde dezer Ekliïf)'fe',

j?èer helder, en de' Maan zeer hoog boven den

Gezigteinder Was, zo was haar licht zeer flerk

en zeer helder, 't Was bezwaarlyk den glans

eenigen tyd lang te verdragen zonder het Gezigt

'te quctfen : maar wanneer men een glas gebruik-

te , welk ligt blaauw geverwd was , dan was dit

licht verdraaglyker , en vertoonde zig tevens wit-

ter : 't welk niet alleen gebeurde -met den Verré-

kyker van agt voeten , maar ook met een New-
toniaanfchen Verrekvker van vier en een halve

voet, wélken ik bad gereed gemaakt, om 'er

myhe waarnemingen ontrent dé Eklips mede te

'doen, en waarin ik o.ogglazen geplaatfl had , wel-

ken breed genoeg waren om de ganfche fchyf

der iVIaan te zien. Het licht dezeï Dwaalfterre

fclltc" 'er, zonder gekleurde glazen, al te flerk

4oor, ..ra eenigen tyd den gljans van 't zelve te

kunnen verdragen , zonder het gezigt merkelyk

te vertnoeijen , doordien het 't zelve verbyfterde:

maar een glas , ligt blaauw geverwd , gebruiken-

de, vertoonde zig het l.icht zagter, draaglyker,

^n witter dan zonder dat glas; zodat ind'.en zelfs

de vcrichillend gekleurde glazen, of de verfchil-

l^nde [Nuajiccs] kleuren, welken de Maan aan-

ijieemt;, gene veranderingen veroorzaakten in de,

fitua.
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fituatie van de fchaduwe der Aarde op de Maan,

.gelyk ik terflond zal zeggen ; nogthans het gebruik

-van glazen, die ligtelyk blamnv geverwd zyn , al-

-toos van nuttigheid zoude wezen , om de waar-

iiiemingen metmeer gemak te doen , en onderfchei-

.denlyker den voortgang van de fchaduw der /» arde

op de fchyf der Maan te zien , zonder het Gezigt

te quetfen. Doch 't geen het aanmerklykfte van

rallen is, de verIchillende[iV>v,;7?;ca] kleuren, wel-

ken de fchyf der Maan aanneemt, hoe gering en

ongevoelig dezelven ook mogen fchynen en in-

derdaad zyn, veroorzaken egter baarblykeiyke

Veranderingen in de Schaduwe der Aarde op de

fchyf der jMaan;'t welk maakt, dat die fchaduw

,zig min of meer, naar dat de Kleur is waarmede

de glazen geverwd zyn , fchynende uit te ftrek-

ken, ook eer of later tot de \'lakken der Maan
kome; en, dat de grootte van het verdaiflerde

gedeelte , door den Kleinmeter gemeten op ieder

ogenblik, of groter of kleiner fchynt, naar dat

de kleur is, waarmede de Maan zig vertoont»

Ik heb reeds gezegd , dat men , met een glas ligt

blaauw geverwd, de kleur der Maan wat witter

kon maken,. dan zy zig zonder glas vertoont;

maar hoe gering ook. het onderfcheid dezer [A''^/-

ances'] kleuren van de Maan zyn moge, wan-
neer zy op deze twee verfchillende manieren be-

fchouwd wordt, de Uitwerking daarvan is nog-

thans zo zigtbaar op de randen der fchaduwe,

dat de Heer de Barros de komft vandefc];iaduwe

II. Deel. L 4 der
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der Aarde op den rand van Ty^cho i minuten' 3^-

fekunden eer heeft waargenomen met het blaaii-

we glas , dan hy dezelve zonder geverwd glas

zag. Hieruit volgt , dat , hoe gering ook de [^Nuan-

ce] kleur mag wezen-, waarmede dit glas geverwd

was ^ zy egter de fchaduw vergroot heeft in eene

hoeveelheid , die overeenkomt met de eigen Be-

.w-eginge der Maan gedurende 2 Min. 36 Sek.

Het gele glas integendeel verkortte de uiterflen

der fchaduwe; gelyk de Heer de Barros gewaar

v/erdt in 't aanraken van de fchaduwe aan den

rand van 'Kopemikusx want die aanraking ge-

fchiedde, in haar ingang, i Min, 40 Sek. la-

ter met het gele , dan met het blaauwe glas.

Indien de Ingangen later gefchieden met het

gele glas , om dat die kleur de fchaduw doet in-

krimpen ; zo moet ook die zelfde kleur de uit-

gangen zig veel v^'oeger doen vertonen , en dit

heeft de Heer de Barros ook inderdaad ondervon«

den, in, het begin van den Uitgang uit de Blare

hiimorum , welke hem met het geel gekleurde glas

I Min. 40 Sek. eer fcheen te gebeuren, dan zon-

der het geverwde glas.

Het tegendeel van 't geen ik Avegens de uit-

gangen met hét gele glas gezegd heb , moet met

het blaauwe glas gebeuren; en dit heeft de on-

dervinding insgelyks doen zien in den gehelen

uitgang uit GrimakH, welke 2 Min later met

het blaauwe glas gebeurde, dan zonder hetzelve.

Dit zyn de voornaamfle Froeföndervindingen,

wel-
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welken de Hr. de Barros genomen heeft wegens

de meer of minder groote'üitgeilrektheid, welke

de fchadinv krygt door de- verlchillend gekleurde

glazen, die hy gebruikt heeft ^ ivaarby men nog

kan voegen, hunne uitwerkingeii op het uitfer-

fle van de by-fchaduw , welke het blaanwe glag

insgelyks fcheen uit te breiden, zo in hét be-

gin als in het einde der Fklips; hebbende het

begin dezer by fchaduwe zig o. Min. lo Sek. eer

doen vertonen , dan wanneer meh dezelve zon-

der glas befchoude^ gelyk ook die zelfde by-

fchaduw I Min. 55 Sek. langer gezien werdï

met dit blaauwe glas dan zonder hetzelve.

' Ten aanzien van 't geen ik boven gezegd

heb wegens de Grootte van het verduifterde

Deel der Maan, met den kleinmeter gemeten^

welk verduifterde ged-eelte ieder ogenblik zig

meer of min groot vertonen moeft^ naardat de

kleur was, waarin de Maan zfg voordeedt,

daarvan heeft de Hr. de Barros zig niet kun-

nen verzekeren door onmiddelyke waarnemin-

gen met z^me verfchillend gekleurde glazen,

omdat hy genen kleinmerer aan zynen Verré-

kyker hadt : maar hy heeft dezelven opge.

maakt uit de waarnemingen van andere Sterre-

kundigen, die het overige gedeelte der.lMaan,

'inde grootfte verduifteringe van 't midden der

Eklipfe , zo veel kleiner bevonden , als zy daar-

toe korter Verrekykers gebruikten. Waar uit

volgt, dat de kortfte Verrekykers de eindpalen

' JI. Deel. . ^q£
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der fchaduwe meer vergrootten : 't welk de Hr.

de Barros toefchryft aan de verfchillende [Nuan-

ces] ^tm^n, welken de Maan met Verrekykers

van verfchillende lengten aanneemt, fchoon men

dir niet gewaar worde, en daarop tot nog toe

geen vermoeden gehad hebbe.

Dit verfchil egter is te groot, ojn het aan een

misflag der Waarnemingen toe te ichryven ; want

men heeft dat onderfcheid groter bevonden dan

een halve duim of i Min 30. Sek van den groten

cirkel tuflchen de grootte van de Eklipfe in haar

grootfte verduifteringe , waargenomen door Vader

Ximenes te Florence met eeuen Verrekyker van

elf voeten i en dezelfde fchyngellalte [Phafis']^,

waargenomen door den Heer Le Geniil te Par'^s

met eenen Verrekyker van twee voeten.

Om dit verfchil uitteleggen merkt de Hr, de

Barros aan , dat naar mate de Verrekykers ver-

grooten fen zy vergrooten naar '\ mate van hunne

lengte) de witheid der Maan afneemt ; dat is te

zeggen, dat de fchyf der Maan, met een' Verre-

kyker van agt voeten zig witagtig geel vertonen»

de 5 met -een Verrekyker van twaalf voeten nog

geler zal fchynen; en dewyl de uitzetting of in-

krimping van de fchaduwe der Aarde afhangt

van de meer of minder fterkte der gele kleur j

zo volgt dat de grootte van het verduiflerde ge-

deelte , met den kleinmeter gemeten, op alle

tyden zo veel kleiner moet fchynea, als men

langer Verrekykers gebruikt.

Zie
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Zie daar verfcheide nieuwe opmerkingen en

waarnemingen ,. welken de Sterrekundigen moe-

ten aanzetten om 'er de proef van te nemen in de

twe- Eklipfen der Maan, die men in het jaar 1757

verwagt. Om zig daar toe in ftaat teilellen,

moeten zy ?ig voorzien van gev^rwde glazen,

min of meer blaauw en geel, en vervolgens te

vooren beproeven voor de Eklips , welke glazen

de Ichyf van de Maan op 't ailerwitfhe, zo veel

als mogelyk is , zonder al te blinkende te zyn,,

aan den Verrekyker vertonen , die zy verkozen

hebben te gebruiken. Deze kleur van 't glas

wel hebbende opgemerkt, moet men nog af^on*

deren eenige andere glazen, die minder of meer

gekleurd zyn , dan die welken de fchyf der

Maan wit doen zyn, en eindelyk, in de Eklip-

fe zelve, de zelfde fchyngeftaltens met deze

verfchillende glazen tragten waartenemen.

In 'c begin der- Verduifteiinge , en by den in-

gang der vlakken, moet men met de allerblaauw-

fte glazen beginnen , dat is met die welken de

gedaante der Maan blaauw vertonen ; en vervol-

gens met de anderen die haar wit doen fchynen

,

en men moet eindigen met de gele glazen , die

langzamer hand naar het oranje en rood trekken.

Het tegendeel moet men doen by de uitgan-

gen, in 't begin gele glazen gebruikende , ver-

volgens de blaauwen , maar in een omgekeerde

order dan by de ingangen, en dat tot aan het

einde der Eklipfe en der ganfche By-fchaduwe

,

II. Deel. die
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die zigi veel langer met de allerblaauwfle glazen

op de Maan moet vertonen.

Die ook kleinmeters willen gebruiken , om de

grootte van de Verduiftering , wanneer zy het

fterkfteis, te meten, metdeverfchillendefcliynge-

ftaltens van derzelver toe- en afnemingen kunnen

insgelyks op de veranderingen agt nemen, wel-

ken deverfchillend gekleurde glazen, waarvan ik

'gefproken heb, veraorzaaken op de vlakken van

.de Maan, welken de fchaduw zal wegneemen

ontrent den tyd van 't midden der verduifteringe.

En dit zal men des te ligter kunnen waarnemen,

dewyl deze vlakken langer op den rand zullen

blyven , omdat de Eklips zeer langzaam toe en

afneemt, wanneer zy naarby haar midden is»

De vlakken der Maan, in deze gefteltenis zig

zullende bevinden , zullen in de fchaduw al ofniet

fchynen in te gaan naar dat men dezelven met

glazen van verfchiUende kleuren befchouwt. 'c

Zal daarontrent van nuttigheid zyn eene naau-

kcurige Afbeelding van dat gedeelte van de

fchyf der Maan te hebbeu, om daarop te kun-

nen aantekenen tot hoe verre de fchaduw fchyne

'_ voort te gaan, op de verfchiUende delen van

deze vlaldcen, met de glazen van verfchillen-

.de kleur, waarvan men zig zal bedienen.

Men. wenlle insgelyks, dat in het berigt,

welk ieder Sterrekundige geven zal van zyne

waarnemingen, naaukeurig en onderfcheiden-

lyk wierdt gefield niet alleen de lengte en de

deug-
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deugdelykheid van den Verrekyker, dien hy ge-'

bruikt,maar ook de hoeveelheid der vergrotinge

in den ftaat waarin men denzelven zal gebruikt

hebben , door optegeven de lengte van het brand-

punt des oogglas, Het zou ook nodig zyn, dat

zy, welken kleinmeters gebruiken, wilden te

kennen geven door welke waarnemingen, en vol-

gens welke wyze zy de delen van die werktuigen

in minuten en fekunden van eenen groten Cirkel

gebragc hebben ; want daar zyn vèrfcheide ma-

nieren , die verfchillende betrekkingen geven. ^

wanneer men op alle de omllandigheden dier

waarnemingen en manieren geen agt geeft.

Nadat de gemelde waarneemingen door ver--

fcheide Sterrekundigen op dezelfde of op ver-

fcheiden plaatfen zullen gedaan zyn ; zal men on-

derling kunnen vergelyken die genen , waarin

men glazen van dezelfde kleur gebruilct heeft

,

en inzonderheid die, welken genomen zyn met-

glazen, die de fchyf der Maan zo wit als immer

mogelyk is zullen gemaakt hebben. Na deze

vergelykingen zal men eerft regt kunnen verze-

kerd zyn van de fchynbare grootte van de fcha-

duwe der Aarde , door de keuze die men doen

zal uit de Waarnemingen , welken de bequaam-

flen zullen zyn om dezelve te bepalen volgens de

bekende wyzen.

Eer men deze fchynbnre grootte der fchaduwe,

afgeleid uit de Waarneemingen, vergelyken gaat

met de grootüe,die men uit de fterrekundige Ta-
II. Dz&L*
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felen opmaakt^ om uit die vergelykinge de na^

tuurkundige oorzaken te vinden 3 welken de ge-

daante en de fchynbare grootte der fchadawe-

kunnen veranderen; zal men agt moeten nemen

op eene vermindering van meer dan een halve

minuut in de fehynbare middelyn der Zonne,

welke een der beginfelen is , waar van men zig

bedientj om door de Tafelen de middellyn van.

de fchaduwe der Aarde in de ekiipfen der Maan
te bepalen. Ten anderen zal men nog agt moe-

ten flaan op de verfchillende gelegenheid van

de plaatfen der Aarde, waar men de Ekiipfen zal

hebben waargenomen ; dewyl 'er een klein ver-

fchil-zigt [Paallaxis'l uit ontflaat, waarop men tot

nog toe geen agt heeft gegeven , fchoon hetzel-

ve 5 in fommige gevallen , een genoegzaam merk-

lyk uitwerkfel kan te weegbrengen. Dit zyn

twee nieuwe Artikelen , die van vry veel gewigt

zyn ten aanzien van het onderwerp , welk ik thans

verhandel. Ik zal de eer hebben , u daarover by

eene andere gelegenheid te onderhouden. Ik

ben, enz.

Mi

V
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BARON \rAN HALLER,
Prejident van de Koninglyke Sockteit der We-

tenfchappen van Gotlingen , Lid der Socie»

teit van Londen , der Akademiënvan

Parysi, Berlyn 3 Stokholm , enz,

i (Éectieil Periodique d'Obfervations de Medecine , Cbirur-

gii , Pbarmacie , é>c, Novembre 1756. p. 384.)

'' I AE Aderlaating is een der gemeenfle Hulp-

JL-/ middelen in de Geneeskunde ;, en een dei-

genen, welker uitwerkingen het van 't groot-

fte belang is juifl: te bepaalen. De Heer Silvaf

Doktor van de Fakulteit van Parys , een zeer

bekwaam Praktizyn, heeft een Werk uirgege»

Ven over dit Onderwerp , waarin hy het Stelzel

vznBe/iim, aangaande de Derivatie en Revulfte,

tragt te beveiligen. Verfcheide beroemde Schry-

vers hebben zyn Gevoelen tegengefproken (^),

doch geen derzelveri heeft zig met meer fchran-

derheid daar tegen aangekant, en hetzelve gron-

di-

(a) M. Chevalier, Óbferv, Critiqucs fur Ie Traite des

Saigntesy in 12. 1730. M. Roger Buttler , Ejjay on Blood:

II. Deel, BÏ '^^'
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diger wederlegd, dan de Heeren Senac (a) en

Ouefnay ( b) , welker Verfland en uitmuntende

Begaafdhedcn aan de geheele Weereld bekend

zyn. Om deezen twill der Geleerden te eindi-

gen, was 't noodig te komen tot de Proef-On-

dervinding, welke alleen het Regt toekwam,

om den geeft der Geneesheeren te doen flil

flaan. De Heide hadt verfcheide Proeven , ten

dien opzigte, in 't werk gefteld op Dieren,

welken eenig licht aan dit Onderwerp begonnen

by te zetten: de Heer van Hall er, hetfpoor

volgende, dat deeze Waarneemer hem gebaand

hadt, heeft zyne Onderzoekingen veel verder

en ongelyk voordeeliger voortgezet, dan zyn

Voorganger hadt gedaan.

De eerftezaak, welke de Heer van Hal-
LER door de Ondervinding heeft willen beflis-

fen, was, of de fnelheid desBloeds in de Ader,

die men heeft geopend, en in de nabuurigen

toeneemt: want, indien dezelve vermindert,

zo valt het gantfche Stelzel ^m.BelUni onder de

voer. Na menigvuldige Proefneemingen heeft

hy, zo dikwils hy 't begeerde, gezien, dat,

hoedanig ook de koers ware van het Bloed, in

de Ader die hy opende ; 't zy hetzelve , op de

na-
Itttlng , London.1734. M. BrowneLangrish, Idodern TLeo-

ry and PraSiice of Fbyfick. London. 1738. M. Martin, de

la Pblshotomie ^ ds l'Arteriotomie. Paris. 1742. M.Ro-
land Jackfon . de -jerd Pblehotomia Tbsoria London. 1747.

Gilles Watts, of Revuljïon and Derivation, London. 1754.

(a) Letters fur Ie choix des Saignées y Paris. 1730.

(t) Obervationsfur la Saignés, Paris^ 1730.



DE Aderlaating. 177

hatiuirlyke wyze , naar 't Hart toe flroomde

,

öf, door een andere beweeging , naar de Dar-

men gevoerd werd ; 't zy hetzelve heen en we-

der liep of flilftond; 't zy men het Hart had

uitgerukt, de groote Slag-ader gebonden of af-

gefneeden^ dat, zeg ik, het Bloed, in alle die

gevallen , uit de doorftoken Ader met een veel

grooter fnelheid voortkwam, dan die hetzelve

heeft in eenige andere ongekwetlle Ader, en

zelfs fneller dan hetzelve door de Slagaders

ftroomt. By zyne eerfte uitkomlle maakt het

Draaikringen , als of het vöortgedreeven werd

door de zwaarte van een hooge Waterkolom, die

het gene in een enge Buis vervat ware met ge-

weld uitperfte; en de fnelheid van het Bloed,

welke de grootfte is , by 't uitkomen uit de ge-

maakte Opening, vermindert naar maate het-

zelve zig in de Vliezen van het Mefenterlum

verfpreidt (c): terwyl de Bolletjes,. die in'teerlt

famengedrongen waren in de gedaante van een

zeer dunne Straal, allengs van elkander afwy-

ken , en dus het bedde van den Stroom aanmer-

kel}^ verbreed wordt. Twee fnelle tegen el-

kander aanloopende Stroomen dringen om 't

zeerft in de Opening van de Ader; doch het

meefte Bloed, en 't gene de grootlle fnelheid

heefé
(c) De Heer van H aller heeft deeze Waarnee-

mingcn gedaan op de Darmfcheüs-Aders {Vence MefetUe-

riae) van Kikvorfchen en Padden, die zeer zigtbaaf cii

met het Lancet gemakkelyk te openen zyn.

II. Detl. M 3
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heeft, komt van de zyde van 't Ilartj en de

Kolom, van die zyde komende, de gene, wel-

ke van de uiterlte Enden der Aderen komt, te-

rugllootende , verfchaft byna alleen het Bloed

,

't welk door de Aderlaating wordt ontluft.

De Heei^ van Hall er heeft vervolgens

ontdekt, dat de doorfleeking van een Ader ee«

iie zeer fnelle bcweeging veroorzaakt van het

Aderlyke Bloed , zelfs na dat hetzelve een lan-

gen tyd heeft ftil geflaan , ja ook als het Hart

is weggenomen. Oeeze fnelheid heeft niet al-

leen plaats in de geopende Ader, en in de Tak-

ken die in dezelve famenloopen, maar ook in

de nabuurige Stammen , die gemeenfchap heb -

ben met decze Ader, en zelfs in de kleine A-

derlyke Hairbuisjcs (Ftnct Capillares). Die On-

dervinding milt nooit, ten minlle indien de A-"

der niet vooraf van Bloed ontledigd is geweeft.

Om kort te gaan; de Aderlaating fchynt zo

kragtig te zyh om den loop des Bloeds te ver-

anderen, dat zy eene beweeging maakt, ftry-

dig met de gewoonlyke Wetten der Circulatie ,

doende het Bloed, van de zyde des Harts af,

met kragt terug wyken naar de gemaakte Ope-

ning, verfnellende middelerwyl den loop van

het gene, dat van de zyde der Darmen aan-

kwam, 't Is, volgens 't Berigt van den Heer

VAN H ALLER, een pleizierige Vertooning,

dat foort van Stryd te befchouwen , welk 'er

tiillchen de twee Kolommen Bloeds plaats heeft,

zyn-
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z^mde zoo veel te kennelyker, omdat derzelver

Koleuren verfchillen : want de Stroom , die

van de zyde des Harts komt, is veel nitfteekcn.

der rood, dan die, welke van de zyde der Dar-

men komt , zynde de bleekfle.

Deeze vlugge beweeging ontledigt byna ge-

heellyk de nabuurige Aders . Het Bloed , 't welk

'van 't Hart terugkeert, heeft grooter fnelheid dan

't gene van de Darmen afkomt: zyn loop houdt

ook langer aan ; en fomwylen is het de Stroom

van de zyde des Harts alleen, die Bloed verfchafr.

De nabygelegen' Aders ondaften , uit de Ope-

ning, het Bloed, door eene regtvoortgaande en te-

rugkeerende beweeging; en ingevalle hetBlocd in

ftilftand is, beroert de Aderlaating hetzelve, gee-

vende de vloeibaarheid wederom aan die verga-

ring van Bolletjes, wellcen de ftililand hadt doen

verbaileren tot een foort van Olie- agtige Klomp.

De Heer van Haller beweert, dat 'er

weinig verandering, zoo ten opzigt van de fnel.

heid als van de ontlediging, voorvalt in de

Aderen van *t Mefenteriiim , die zeer ver afge-

legen zyn van de genen, welken 'men heeft

geopend. Na zeven Aderlatingen, aldaar, ge-

daan te hebben, heeft hy de beweeging des

Bloeds, zelfsindeallerkleinfleHairbuisjes, nog

volle twee uuren zien aanhouden. Uit alle

deeze Hukken blykt, hoe bekwaam de Aderlaa-

ting is om den Omloop des Bloeds, opgehou-

den zynde, te hcrüellen in Drenkelingen, en in

II. Deel. 1M 3
'

ï^^en.
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ÜNIenfchen, die door een Slaapziekte worden aan-

getaft.

De Aderlaating trekt, volgens den Heer van
Hall ER, het Bloed, uit de nabuurfchap , in

het Deel, op 't welke men dezelve,in 't werk

ftelt. Dus komt de Leer der Derivatie genoeg-

zaam met de Ondervinding overeen; behoudens

egter , dat derzelver uitwerking niet door de

Klapvliezen verhinderd worde. De doorflee-

king van de Kropader (Jugularis) ontledigt het

Hart , de regter Auricula en de Long , om dat

'er geen Klapvliezen tuffchen zyn : gelyk onze

Wanrneemer zig daar van op een Hond en op

andere Beeften heeft verzekerd, By alle Ge-

neesheeren wordt ook erkend, dat de Laating

op de Kropader tot verligting der Herfenen

llrekt. Na deeze Proef- Ondervindingen van

den Heer van Haller, heeft men derhalve

gegronde reden, om de Aderlaating te doen in

alle (Iremmingen van het Bloed, voortgebragt

door Schrik, bevanging van Koude, of eenige

andere oorzaak; aangezien deeze Operatie het

Bloed in zyn cvloeibaarheid en bev/eeging herflelt.

Terwyl alle' Aders des lighaams gemeenfchap

hebben met elkander, ontlaften zig de zodani-

gen, die de naaften zyn aan de gene, welke,

men heeft geopend, op 't alleraanmerkelykfte;^

de genen, die 'er ver afgelegen zyn, zeer wei-

nig en zeer langzaam. In deeze laatften krygt

wel het Bloed een weinig grooterfnelheid, maax

die
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die uitwerkingen verminderen langs hoe meer,

naar dat men zulks verder van de geopende A-
der waarneemt, en worden eindelyk niet meer

befpeurd. De Aderen, die veraf zyn van de

plaats der Aderlaating, ontledigcn zig zeer wei-

nig. En dus bewyzen deeze Proeven het iveezent^

lyk bcflaan der Derivatie,

Het andere Gefchil, van 't welke hier ge-

handeld wordt , is van 't meefte belang : te wee-

ten, of de Laating ook de beweeging van 't

Slagaderlyke Bloed verfnelle. 't Gene de ge-

wigtigheid van dit Gefchil bewyil , is, dat men
in de Praktyk niet zo zeer op de Derivatie en

Revulfie des Bloeds uit de Aderen vertrouwt,

als op de gene, welke gefchieden moet door de

Slagaders, die een doorgang hebben tot in de

geopende Ader. Ten anderen worden de Ziek-

ten met zwaare Ontfteeking , gelyk Phreni'

tis en Pleiiritis, aangemerkt als haare zitplaats

hebbende in de Slagaderen , en de groote B o er-

HAAVE tragt door zjme Leerflellingen te bewy-

zen, dat men, een Ader openende, den loop

van 't Bloed, door 't welke het ontiloken Deel

is overftelpt, derwaards afleidt, en dat men,

op deze wyze, de verflopping der Hairagtige

Uitenden van de Vaten kan wegneemen.

De Heer vanHaller heeft twee-en-zeftig

Proeven genomen, om zig te verzekeren van

de Waarheid van dit geftelde. In de zes-ender-

tig eerfte Proeven heeft hy zyne oplettendheid

II. D e E X. IVJ 4 niet
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niet gevelligd op het Slagaderlyke Bloed , welks

beweegins; te gezwind was , dan dat de Ader-

laating de fnelheid daar van zou hebben kunnen

vergrooten. In de zes-entwintig anderen heeft

hy naauwkeurig de verandering onderzogt, wel-

ke door deeze Operatie daar aan veroorzaakt

werdt, en door hem is in 't grootfte deel van

deeze Proeven waargenomen , dat de Laating

de beweeging des Bloeds in de Slagaders ver-

frielde , het zy die niet dan vertraagd , het zy

die geheel opgehouden ware. Het fcheen dat

deszelfs fnelheid in gelyken graad als de hoe-

veelheid vermeerderde. De opening van een.

Ader na de dood van het Dier, zelfs na dat het

Hart was uitgerukt, heeft deeze beweeging her-

voortgebragt in de Slagader. Deeze toeneemin-

gen der beweeging van het Bloed zyn al te be-

hendig op de Aderlaating gevolgd, dan datmen

dezelven van eenige andere toevalHge Oorzaak

zou kunnen afleiden. Dus mag men , op deeze

Proefn eenlingen van den Heer van H aller,
geruft befluiten , dat de Aderlaating de beweeging

des Bloeds verfnelt in de Slagaderen, diegemeen-

fchap hebben met en nabygelcgen zyn aan de

geopende Ader : 't welk bewyft , dat de Leer

van BclUni over de Revulfie goed is.

De Heer vanHaller beweert, dat, het

gene ook de Terugtrekkinge des Bloeds uit de

Slagaderen op een vaften voet ftelt, is, dat,

dewyl de veelheid des Bloeds in het Lighaam niet
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vermeerdert, geduurende de Aderlaating, en

het Bloed opgehoopt wordt ter plaatle daar de

Ader is geopend, noodwendig de Slagaderen,

gelegen naby de genen , die zig door de Ope-

ning hebben ontlaft, hun Bloed in deeze laat-

flen uitlaaten, als in eene plaats daar zy minder

tegenfland vinden. En dewyl deeze verminde-

rina: van de hoeveelheid des Bloeds zig al ver-

der en verder uitftrekt, zo moet de uitwerking

reiken tot aan vry ver afgelegene Slagaderen :

hoewel daar egter niet uit volgt , dat dezelve

wordt medegedeeld aan de allerverfl: afgelege-

ne, om dat de kleine Jnafiomofes , die 'er tus-

fchen beiden zyn , niet genoegzaam zyn tot een

zeer vaardigen overgang des Bloeds uit eerie

Slagader in eene andere, zeer ver af zynde van

de eerfte. Dus is 'er geen reden om te denken,

dat het Bloed der Herfenen kan dringen tot in

de Scheenbeens-Slasader , door de kleine Ana-

flomofes van het Ruggemerg , of der Vaten van

het Bekken, heen. Indien men hier byvoegt,

dat een Menfch [gemeenlyk] door 't verlies vau

't Bloed word verzwakt, en dat, dewyl- de

[voortdryvende] kragt des Harts, hier door,

zelf vermindert, de tegenfland , welken de Slag-

aders bieden in de Lighaams deelen, die over-

gefteld zyn tegen het gene , waarin de Aderlaa-

ting is gefchied, hier door in evenredigheid

grooteris dan in een gezond Menfch: zoo is dit

een nieuwe reden , dat 'er eene grootere veel-

II. Deel. M 5 heid
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heid van Bloed naar de zyde van de geopende Ader

wordt bepaald, veeleer dan naar de zyde derHer-

fenen of der andere Lighaamsdeelen , in welken

niets den tegenlland der Vaten verminderd heeft.

De Heer van Haller bekragtigt zync

Proefncemingen met zeer gegronde redenen,

die ook in het uitmuntend Werk van den Heer

Sika te vinden zyn, en hy bewyft, dat 'er ee-

ne waare Revulfie [of Aftrekking des Bloeds]

van het Hoofd plaats heeft, zo menigmaal der-

waards minder veelheid gevoerd wordt uit het

Hart, en de Vaten der Herfenen [om die tq*

den] minder volgepropt zyn. Hy bekent nog-

thans, dat dit enkel waar is, geduurende den

tyd, wanneer het Bloed uitflroomt; dewyl, de

Wond geflooten zynde, alles herfteld wordt in

xyne natuurlyke orde ^ hebbende de beweeging

des Bloeds alleen een weinig verlooren van haa-

re kragt en fnelheid. Deeze Waarheid kan men

toepaflen op de Koortfen : want het oogmerk

der Geneesheeren , die in den aanvang derzcl*

ven doen Aderlaten, is, de al te groote krag-

ten te verminderen van het Hart ; welken het

Stremzel des Bloeds verharden, de Vaten, die

reeds al te zeer zyn uitgezet, opvullen, gevaar-

lyke uitftortingen der volgepropte Vaten in de Tu^

vica Celltdofa veroorzaaken,en,door eene grootere

hitte dan natuurlyk te maaken, de gefchiktheid des

Bloeds tot eene vlugge rottigheid vermeerderen.

H.

ON
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(Klein Hifi. Av. Prodromza, p. 195 & feqq.)

't XS onder de geleerden een zeer bekend ge-

JL fchil 5 of de Zvjaluwen , die 's winters niet

gezien worden, na elders verhuiftzyn, en waar

na toe? Dan^ oi zy in de Landjïreeken ^ daarzy
ziitgebroed zyn^ en waar , zig verfchookn bonden^

tot dat zy weder voor den dag komen ?

Sommigen , zoo wel der Ouden als der Ile-

dendaagfen , houden ftaande , dat de Zzvaluwen

na elders verhuizen ; anderen, onder welken''

ook Arifloteles is, houden *t wel daarvoor, dat

dit gevogelte 's winters in eenig ander geweft

vertrokken is , iliaar dat fonimigen , zig te lang

ophoudende , hier en daar , in hoeken en gaten

,

zig zelven ontpluimen, en naakt, geduurende

de winter , zig als ten bedde ter rnfle leggen

;

anderen wederom, hebben, of op oude overle.

veringen , of op eigene ondervinding en verfchei-

deneblyken tot hier toe, verbreid, dat de Zwalu-

iven op den herfft zig in de poelen te water begee-

ven, en in den grond als Icevenloos overwinteren.

Die niet voor 't laatjle gevoelen zyn , kunnen ,

zoo zy meenen , met het eerflgemelde de zaak af-

doen, als hebbende niets anders te bewyzen dan

JI. Deel. ' dat
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dat de Zwaluwen des winters onzigtbaar zyn,

waar uit zy denken te moeten volgen , dat zy,
de geftrengheid van de koude ontvlugtende, n^
zoeler en afgeleegener gewellen vei huift zyn^

waarom dcezen ook de anderen, die hun ge-

voelen niet hebben , beter meenen te moeten

onderrechten , op dat zy aan geene vertellingen

,

welken zy zeggen fabelagtig te zyn ,
geloof

moogen flaan; als of de Zwaluwen, die om te

vliegen gefchapen zyn , zig wateragtige en moe-

raiïige plaatfen uitkiezen, in dezelven, als int

't bedde ftil ruften , en daar uit naa een lange

nacht eindelyk wéér fris en gezond verryzen.

Om dit Ituk te onderzoeken, zullen wy or-

dershalve naagaan

I. Hoe de Zwaluwen zig in andere wereld-

deelen buiten Europa gewoon zyn te

houden , zoo verre haare gefchiedenis

aan ons bekend geworden is ; te wee-

ren , of zy , op eenige plaatfen in allen

,

dan maar alleen in zekere vafte tyden

van het jaar, gezien, worden? als ook,

of in andere werelddeelen de Europife

Zwaluwen bekend en gemeenzaam zyn?

II. Hoe veel verfcheidenheden of foorten

van Zwaluwen in Europa , en of zy aU

len van één geflachte zyn ?

IIL Wat de Bevinding binnen de grenzen

van Polen en Pruiiïen omtrent de hou-

ding der Zwaluwen geleerd hebbe?



Zwaluwen overwinteren. 187

§1.

Hoe de Zivaluwen zig in andere Werelddeelen^buiten

Europa , gewoon zyn te houden.

CATESBYj.een hedendaags navolger van de

geenen, die leeren dat de Zwaluwen na elders

verhuizen, en beroemd door zyn treflyk werk

over de Vogelen , en Gedierten s en Planten van

Amerika, heeft in het eerfte Deel van zyn kofl-

baar Boek geen gewag gemaakt van eenige

Zwaluwen in Virginie , Carolina en de nabuu-

rige eilanden, dan alleenlyk dat hy zekeren

Vogel den naam heeft gegeven van Purpre-Ziva-

luw^ maar wy hebben gefchroomd dien vogel

tot het Zwaluwen-geflacht te brengen j waar

toe de beroemde Schryver zelf (<«) de aanlei-

ding

(fl) Hy fchryft, T. I. p. 51 „ lis font leurs petiis , c$mmt

,, lespigeons, dans les troiis ^ qu'on fait expres pour eux au-

,, tour des maifons (^ dans des Cabaffes , attacbéts a de gran-

„ des perebes" ; evengelyk de Spreeuwen in Vriefland en

Holland om te neftelen gelokt worden , ofgelyk als ,on der de

Baftertnachtegaalen , het Roodborftje en Paapje in de ga-

ten der huizen hun neft maaken : zonder dat hier in aan-

merking komt deezer vogelen gefchaarde ftaart ,
buiten

denwelken zy niets ter wereld met deZwaluwen gemeen héb-

ben. Deeze Schryver al verder : „ Hs font fert utiles

,i flttx environs des maifons e^ des Cours , d'oü ils ebaffeni

„ les CorneiUes ^ les oyfeaux de proye , Êf les bejlesquide-

,, truiroient la volaille"; (welke dapperheden in de Zwa-

luwen niet vallen;) eindelyk zegt hy : „ Jlsfe retirent mx
II. Deel. »>

''^'
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ding lieeft gegeeven. Naaderhand geeft hy in

een aanhangfel, 't welk eerft in 1747 ons ter

hand kwam, de afbeelding van eene Amerikaan-

fe Zwaluw met een gepunten jiaart (a).

De Heer Stubbes bericht ons, TransaB»

Philof. No. 35. p. 704, dat de Zwaluwen van

Jamaica, fchoon in eene zeer heete luchtftreek

gê:)OOïQ.n,verdwynen^ öf verhuizen wanneer de

Eendvogelen en Kaauvven koomen (by „ The

„ Sivallows in Jamaica^ as hot as^tis ,departin

„ ihe Winter-Months ,a7id thewildDticks andTai'

„ Ie come hither thcn\ Maar 't geen de heer

Stubbes verhuizen noemt, moet men enkel maar

zoo verflaan , dat de Zwaluwen niet meer gezien

wor-

„ approches de l'hyver de la Firginie £? de la Caroline , £f y

„ retournent au printeim
"

, welke cigenfchap , om nament-

lyk uit het gezicht te verdwynen , ook andere vogelen

hebben , al zyn ze geene Zwaluwen.

(a) Deeze wil Hy dat uit Carolina na Brazil verhuift:

,, Leur retraite avjji Men que leur retour pcriodiqtte en Vir-

„ ginie ö' Caroline arriverii dans les mémesfaifons quicie?i

„ Anglcterre par rapport a nos Hirondelles ; ainji je croi
,
qiie

,, Vendroit eti elles fe retirent de Caroline ^ e/^probablement

„ Ie Brefil , dont tine partie ejl dans la même latimde meri-

j, dionale ,
que la Caroline l'eji dans la feptenttionale , —(^

„ ce qui fortifie la probabilité de cette penfée , c'ejl que la def-

„ cription de l'Andorinba du Brefil par Marcgravins ejl af.

,, fez conforme avec cellede eet oyfeaUy excepté quHlneparle

„ point de ces efpeces de pointes
^
qu'ilaala queue,

{h) Deezen zyn voorzeker geene Europife Kaauwen »

omdat de onzen altoos ia alle jaargetyden by ons ovcr-

blyven.
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worden, zyiide het ongerymd, omdat deeze

dieren in zoeler geweflen met de geflrenghedeii

van den winter niet te worftelen hebben, dat

geene te gelooven , het welk wegens de Zwalu-

wen van noordelyker koude Landen in 't alge-

meen dagelyks gezegd word; naardien toch

geene de minfle noodzaaklykheid de Zwaluwen
van die zoelere geweften dringt om eene ande-

re en wel eene zachte luchtftreek op te zoeken.

Waar uit noodwendig volgt , dat in den winter-

tyd de Zwaluwen, die van Jamaica verdwee-

nen zyn, zig of verfchoolen, of de hoofdflof

der lucht voor de hoofdflof van de aarde of van

het water verwiiTeld zullen hebben : meer maar

men 'er niet van giffen.

De Heer Hans Sloane noemt in zyn W^
Deel p. 312. Braziliaanfe Zivahnv den vogel,

daar te land Tapera geheeten, die naar onze
Gierzwaluwe gelykt, en die Venej. de O-
viEDo in zyn 14de Boek, Hooftfl. 2. gedroomd
heeft de Spaanfe Zwaluw te weezen; waar van
hier naa breeder.

Wyders moet met opmerking worden acht-

gegeeven op de uitneemend wel gefchilderde

Zwaluw : Hoe greatefi Martin or Swift van den
Heer Ed war ds I. p. 27. en op derzelver ge-
fchiedenis: een vogel, te vooren in Europa nooit

gezien, van denwelken de Schryver meent, dat

hy uit Afrika op de grenzen van Andalufie ver-

huifl was, toen hy tuffen de rotfen der Kaap,
II. Deel. ^^^
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van ouds Kalj}e, thüns Gibraltar genoemd, door

den broeder vanCATE:?BY geichooten wierd.

Dat deeze een vogel van Afrika was liaan wy
gaarne toe, geenszins, dat liy een Afrikaanfe

Zwaluw W2ixtdieverbiiisd was. Ontydigvoorwaar

zouden de Afrikaanfe Zwaluwen een goed heen-

komen voor zig zoeken, of verkeerdelyk uit

Afrika na Andalufie trekken , en na de klippen

van de llraat van Gibraltar overvliegen, daar

zy, die in Afrika voor geen winter te vreezen

hebben, in Spanje een vry gellrengen winter

hebben te ondergaan, als waar ter plaatfe de

bloedelooze diertjes, evengelyk elders in Euro-

pa ,
geduurende de winter ruften ; ten ware gy

gelooven wildet, dat zy na de Straat overtrek-

ken , ten einde zig in koeler wateren te "hegee-

ven : langs haare zeer wyduitgeftrekte grenzen

blyft Afrika zoeler dan Spanje, en haare gevo-

gelten kunnen 'er zig in verfcheide ftreeken

veel beter van leeftocht voorzien. Daarenbo-

ven, gelyk wy uit de gefchiedenis opmaaken,

was die van E d war ds maar één eenige vogel,-

en buiten twyfelwas hy door mift of ftorm dwars

over de Straat, die omtrent drie mylen breed

is , uit Afrika tuffen de naarbuurige klippen van

Andalufie voortgedreeven;

Myn HeerDu Tertre fchryft in z^wéAnt-

EiU II-P- 259. dat de Zwaluwen op alle de Ei-

landen raar zynf terwyl ze in Europa in zeer

groote menigte gevonden worden. Hy heeft ^

ge-
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gediuirende zyn agtjaarig verblyf aldaar, boveil

een dozyn Zwaluwen niet gezien"; en die 'er

nog zyn, blyven^niet in het gezigt der men-
fen, dan alleen, geduurende de zelfde vyf of

zes maanden, in welken dergelyke vogelen ook
iri Frajikryk vernoomen worden ; en dus kunneii

de Franfe Zwaluwen op eenen én denzelfden tyd

liiet tegenwoordig weezen in twee zoo ver van

elkandcren afgeleegene plaatfen. Die fchrande-

reSchryver voegt 'er by, „ dat dit hem in een

,j byzonder gevoelen beveiligt,'/ welk firydig is

„ tegejjs het gemeene, het welk verzekert, dat

„ alle Zwaluwen van lugtflreek veranderen , en,

,i geduurende de zes koude maanden, na war-

,j mei: geweften vertrokken zyn^ want ik, zegt

5, hy,houde zulks voor eene loutere herfenfchinr^

„ naardien het gants zeker is, dat de Zwaluwen

„ in de allerwarmjie gewefien zoo wel als elders

„ zig wegmaaken". OndertulTen wil hy niet
*

ontkennen, dat Zwaluwen oorfprongklyk zyn.

de uit eene kouder landftreek , welke naby eene

warmere geleegen is ; de grenzen wel eens over-

trekken (*):„ maar", zegt ïiy, „ dit moet men
„ niet gelooven , wegens die Zwaluwen, die ver

„ van zulke warmer gèwefleh af zyn, gelykdie

„ van

(*) A RIS TOT. H. A. h.Vlll. Avhim comphires condun-

tür,non,ut diqui ptitant, paucw ; nee omnes ad loca tepidi»-

rü, aheunt
, fed quibus loCaejusmodifunt vicinafolitce fedi ^ii

fecedere lihet — qiicü autem procul locis ejiumodi mortintür ,'

non mutant fedem y fed fe ibidem condunt,

II. Deel. N
~
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van Vrankryk en van de overige Noordelyke

landen": haaiende hy ten dien einde de hier-.

ondcrftaande woorden aan uit Ariftoteles^ naa,

dewelken die Wysgeer laat volgen, „ want

„ thans zyn 'er veele Zwaluwen gezien, welken

„ hier en daar in de engtens der valleijen kaal

3, G^w ten eenemaal ontpliiimd \?LgQx{''. Hierover

verwonderen wy ons niet; want zekerlyk zyn

zy haaren natuurlyken dood geftorven; waar van

daan het gekoomen is, dat zy, aan het rotten

zyade geraakt, zonder vederen zyn gevonden:

even gelyk de viervoetige dieren, naadat zy

eenigen tyd geleeden geftorven zyn, gemeeri-

lyk kaal bevonden worden. Eindelyk belluit

Du Tertre, „ en als wy hier by voegen,

„ dat de warmer landen vry mwderZwaluwen heb-

„ ben, moet men zig niet verwonderen wan-

„ neer ik dit voordel ftaande houde en verze-

„ kere, dat de Zwaluwen nooit van geweflver-

5, anderen, gelyk het gemeen dit zoo gelooft

:

„ maar dat zy zig ivegmaaken oïinA^ holtens der

„ hoornen, of in de ot^de muuren, of in de riet-

^yhoffen, en dat het leeven en de natuurlyke

„ warmte in haar hart behouden worde, zon-

„ der dat de andere dcelen 'er iets van gewaar

„ worden. Te willen weeten hoe dittoegaa, is

„ eene zaak die het bereik van ons verftand te

5, boven gaat ", Die beroemde Schryver heeft

het wel; want wie zal ontkennen, dat, by

voorbeeld , de Vliegen en Vhndertjes in leeven

zyn
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zyn gebleeven, fchoon zy verfcheiden maandeii

agtereen leevenloos gefcheenen hebben ; wie , dié

met eenige zekerheid uit zal leggen hoe deezé

diertjes hun natüurlyk leeven behouden, daarzy

nogtans in alle hunne leden alsgeftorven waren?

Van zulke Slaapziekte worden ontelbaare bloede-

boze dieren bevangen, de Vliegen, Spinnen,Wor-

men, kruipende Dieren, enzeer veele anderen. Op
deezen eigen dag (den ii^^^van Maart 1746,) heb

ik eenige Torretjes waargenoomen , die tufifen de

gevlochte mat van een fles Bourgogne-Wyn , zig

verfchoolen hadden en als dood waren , welken eg--

ter op myn kamer,naa verloop van drie kwartieren,

weder leevend zyn geworden. Voor 't overige ver-

haalt de zelfde Du TERTRE,dathy van een ge-

loofwaardig perfoon gehoord heeft, dat hem op

zeker Dorp in Rusland een ftuk ys gebracht i?

,

in het welk eene Zwaluw zat,die langkzaamer hand

warm zynde gemaakt, weer in het leevenkwam
en in de kagchelkametheromvloog. Als dezege-

fchiedenis het toelaat , zou ik niet gelooven, dat

de Zwaluw in het ftuk ys bevroozen en op ge-

ilooten zat ; maar wel , dat zy van onder het ys

uit het water gehaald zynde , te gelyk met het

bevroozen water in de kamer gebracht is.

De Heer L. Feu il l e. I[T. p. 267. befchryfc

zeer wydloopig de Zwaluw van het eiland Mar-
tcniqtit, dewelke in zang naar eenenLeeurik ge-

lyk t; dit weinige van zyn verhaal zy ons ge-

ftoeg, „ dat deeze Zwaluw de zelfde grootte

II. Deei.. n« ^, heeft,'
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„ heeft, eneven eens van gedaante en koleur

„ is als die van Vrankryk, welke wy Marti-

j, net^ en de Natuiirkennercn Apiis noemen,

(welke de Gier-Zwalu-w is^) „ dat men in de

„ maanden May, Juny en July eene menigte

„ van deeze vogelen ziet op de eilanden van-

„ Amerika" : Hier van daan mag 't koomen , dat

dé Schryveren zeer dikwils uit de enkele gelyke-

nis van eenige vogelen met die van gants verfchü-

lende landen te onbedacht opmaaken, dat zy

eene en dezelfde zyn met die van hunne landen^

en dat de Europife na Amerika, en uit Amerika

weder na Europa overtrekken.

Meer opmerkenswaardige byzonderheden uit

Amerika heb ik niet. Onder de ouden fchryft

Herodotus. II. 11, 5, De Wouwen en Zwa-

5, luwen worden het gantfe jaar door in Ethio-

„ pie onder Egypte gezien, en zy gaan des

„ winters niet heen". Hier uit moogen wy te

recht beiluiten, dat de Europife Zwaluwen on-

der Egypte nooit gezien zyn : want het fluit ee-

ne tegenftrydigheid in , dat de Zwaluwen het

gantfe jaar door in eene plaats tegenwoordig,

zyn , en tegen de lente
,
gelyk het fprookje zegt,

na eene zeer verafgeleegene plaats vertrekken.

De Chineefe Zee-Zwaluw, die het eethaarneflje

niaakt^ is niet juill befchreeven: ondertuflen

kan men Bont, R a y , W o r m i u s , en de

Reisbefchryving van E. H E s s E daar over naa-

zien, euz. De Griekfe en Afiatife Zwaluwen

zyn
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zyn van denzelfden aart met de Amerlkaanfe

van Du TERTREen met de onzen , als die zig

's winters onzigtbaar maaken. Aristoteles
zegt, VIII. 12. „ Zy gaan weg, en by ons over-

„ winteren noch de Zwaluwen noch de Tortel-

„ duiven"; hier van daan het Grieks fpreek-

woord , Eene Zwaluw maakt de Lente niet j en 't

Spaanfe dat van den zelfden inhoud is, una Go-

londrina non haze verano ; (zy verdwynen dan ook

in Spanje, Velez. p. 2380EnPLiNiuszegt
wegens de ïtaliaanfen, X. 24. „ Wanneer de

5, Zwaluwen verhuizen, is bekend genoeg,

5, maar waar na toe zyn vertrekken, v/eet men

„ niet". Ook vertelt Martialis. Epig. 68.

5, dat de wederkeerende Zwaluwen eene ande-

„ re , welke in 't neft overgebleeven was , van

j, een fcheurden ". Op pi anus noemt de Zwa-

luw een Lentevogel, die de eerfle bode van den

Weften-wind is; en Isidorus zegt, dat de

Zwaluw over de Zee vliegt, en aldaar haar ver-

blyf neemt. Wy leezen by Columella(*;,

,, terllond als de winter over is, en 'er 40 da-

„ gen tuffen beiden zyn verloopen, tegen da

5, aankomil der Zwaluwen , als nu de Zuidwefle

„ wind begint te waaijen", enz. En by Ana-
KREON. 33. „ Gy, beminnelyke Zwaluw, die

,, jaarlyks overkomt, maakt 's zomers uw nefl:,

„ en 's winters vertoont ge u niet'j; en verder,

„ des winters wordt gy niet gezien, 't zy dan

„ <iat

(*) De Cultu Hart, XII. 3.

II. Deel. ]SJ «
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„ d:it gy na den Nyl of na Memphis trekt. —

-

Het is dcrhalven geen wonder, dat zoo veele

overleevcringen en wel van zulke beroemde

Oude ^chryveren, de hedendaagfen in 't zelfde

gevoelen overgehaald en zoodanig verblind heb*

ben, dat zy met die het anders begrypen fpot-

ten. Het gaat dus: Die op 't onderzoek van

eenige zaake zelf geene moeite willen doen,zyn

hen gelyk, welken gaarne fprookjes hooren en

ze naaderhand ook aan anderen voor waarheid

willen opdringen. Bellonius niet te vre-

den , dat de Zwaluwen na Egypte trekken ; leert

ook, dat zy aldaar neflelen, waarvan Plinius

reeds melding deed: Hy verhaalt, naraentlyk,

dat zy in Egypte aan den uitgangk van den

Nyl in zee, welke den naam heeft van 't

„ Htracliolicum Oflium, haare nellen famenbou-

„ wen van eene doffe, die zoo dicht in een

„ geflooten is, ter lengte van eene fl:adie, dat

„ é^tzt neftelplaats onverwinnelyk is, en 'er

„ ter naauwer nood van 's menfen handen een

5, volkomen werk van zoo groote valligheid ge.

„ maakt zou konnen worden , tegens de over-

„ 'flrooming": op 't einde van zyn Boek over de

Natuur der Fogekn.M^üi wie zou gelooven,dat

de Zwaluwen zulke daaden in Egypte doen,

welken zy in. haar eigen land niet wecten te

verrichten? Wien, bid ik u, kan 't in den zin

koomen,dat de Zwaluwen uit Noordelyke Lan-

den na Egypte trekken, niet alleen om het lee-

ven

3?
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ven en weivaaren te behouden, maar ook om
haar geilacht te vermenigvuldigen, naadat zy

in haar eigen land eerft twee of driemaalen

jongen gebroed hebben ? Die op 't geval

der Zwaluwen met aandacht heeft selet , zal

moeten toeflemmen, dat haare verhuizing na

Afrika uit de oppervlakkige kennis der Ouden
wegens de natuurlyke dingen

, (welke doorgaans

bygeloovig was^i gebooren en aan de naakoome-

lingen overgeleverd wierd. Alle meiifen heb-

ben, in zekere getyden van 't jaar, zeer veele

vogelen uit hun oog gemift, en zy hebben hier-

om allen geredenkaveld, dat die onzigtbaare

vogelen na de andere wereld of de tegenvoe-

ters verhuift moeflen zyn; waar by gekoomen
is, dat nu en dan door veelerlye toevallen eeni-

ge landvogelen in volle Zee zig vertoond,

en op de Schepen , afgemat , zig neerge-

zet hebben; waar uit men terflond heeft opge-

' maakt, dat die vogelen op hunne reize na een

ander werelddeel waaren : zoo geeft ook het ge-

val aanleiding tot fabelen.

§ II.

Hoe veek verfcheidenheden offoofte?2 van Zwalu~

wen in Europa , en of zy allen van één ge-

Jlachte zyn?

Opdeeze vraag' antwoorden wy kortelyk,dat

'er van de Zwaluwen met een verdeeldenflaart vier

verfcheidenheden zyn, allen van een en het

zelfde geflacht.

II. Deel. N 4 He-
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De. eer/Ie is: De Huis-Ziuah/zv ,' y^n dewelke

Hesychuis zegt : „ de Zwaluw komt , met een

„ witten buik en zwarten /•z/gjfchoonweedcr en,

j, goede jaaren aanbrengende".

De tweede is: De Ruige Zwaluw ^ Martinety

5» EL L on: de Zwaluw met een roode keel en

roode vlekken om de neusgaten ; die haar neft

met ilroo vaflmaakt.

3^e derde is : De IVater-Zwaluw , met ecnenwit-

ten kraag, die diepe holen in de lleile ftranden

eii moerige bergen graaft. Zy is de kleinfte van

allen.

De vierde is : De Gier-Zwaluw ; de Jpus , die

geheel zwart is; met zeer lange vlerken : zy is de

grootfle van allen , en komt nooit op den grond.

De tweede foort neftek ook wel onder de

Bruggen in de Steden, waar van daan fommigen

haar vooreene vyfde foort genoomen hebben;

maar zy is dezelfde , welke haar nellaan de fchuu-

ren en in de {lallen der Boeren maakt.

Alle deeze foorten leeven niet dan van bloe-

delooze diertjes. Allen gelyken zy naar elkan.

deren in den bek, deszelfs gaaping, de vlerken,

de pooten , en in de gantfe gedaante : AUeenlyk

verfchilt de eerfie van de tweede foorte hier. in,

dat geene de ftaartpennen even lang, deeze eenen

verdeelden of gefchaarden Haart heeft, d. i.

dat fommigen van haare middelde ftaartpennen

wat korter zyn dan de overigen, of, gelyk in

de Amerikaanfe Zwaluw van Catesbv, de

ftaart
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ftaart aan zyn buitenfle pennen als gepunt, en

egter verdeeld, uitloopt.

§ ni.

Wat de Bevinding binnen de Grenzen van Vokn

en Pruiljen omtrait de Zivalinven , die al-

daar vallen , geleerd hebbe ?

Dat zeer veele vogelen, die inderdaad niet

verhuizen, in Polen en Pruiffen, en overal, naar.

hunnen verfcheiden aart of volgens hunne ge-

flachten en foorten, des winters de vrye lucht

blyven genieten j dat ook anderen onder llee-

nen en wortelen van boomen zig legerfteden be-

reiden, waar uit zy kunnen gaan om aas te zoe-

ken, en waar in zy dan kunnen wederkeeren ^

dat anderen wederom , zoo ver men door waar-

fchynlyke redenen naa kan gaan , of in holle

boomen, of in den grond zig verbergen, en,

even als de Infekten, van eene Slaapziekte (die

.de naafte itaat aan den dood is) overvallen Avor-

den , en zonder honger of ongemak in rufl bly-

ven, tot dat de Lentezon hun bloed weer in

deszelfs natiiurlyken omloop brengt, de leevens-

geeflen in de zenuwen gaande maakt, en ze

uit de flaap doende ontwaaken, hen tot de vlugt

weer toebereid : dit alles, denk ik, is niet door

Inbeeldingen, maar door de Ondervindinge zei-

ve genoeg beweezen. Niets legt 'er aan gelee-

gen, of ibmmigen der begraavene vogelen door

veelerlye gevallen omkoomen, of, gelyk dik-

wils de Leeurikken gebeurt, door 't viervoetig

II. D££L. N 5 ge-
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gedierte weggeroofd worden, het welk aan alle

dieren, fchoon in volle vryheid overblyven-

de , zoo wel als aan 't gevogelte , wedervaart.

Tot de overwintering der Zwaluwen van ons

gQWQÜ treedende , zullen wy ons met geene om-

wegen ophouden, ten einde wy tcrdond haare

gefchiedenis met naakte woorden uitleggen, en

door de getuigenilTen van geoefende en onge-

oefende eerlyke menfen bekrachtigen moogen.

Gants zeker is het , dat de Water-Zzvaluwen

haare verzwakte lighaamen in holen ter neder-

leggen, welken zy by den zomer voor zig ge-

reed gemaakt hebben, en in dewelken de kou-

'de van buiten niet kan indringen; dewyl zy de

openingen deezer winterlegerlleden digt toe-

fluiten , tot dat zy in het voorjaar die fluiting

weer uit den weg doen. Waar uit volgt, dat

deezc vogeltjes, even als de vliegen, flangen,

hagediflen, fchildpadden , en miffchien alle an-

dere Infckten , zulk eenen ftaat van werkeloos-

heid ondergaan, welke de naafle fchynt aan den

dood: zy iyden geen honger, en zouden ook

niet, als zy aas van noöden hadden, ergens

kunnen te recht r-aaken. Ten einde zy nu in

hetleeven blyven, en 't zelve niet afleggen mo-

gen, worden van tyd tot tyd hunne vochten

taay , waar uit eene diepe Slaapzucht word ver-

Dorzaakt, die ten rechten tyde weder afneemt,

tot dat deeze dieren eindelyk , rondom te deege

wakker geworden ^ynde, honger beginnen te

kry-
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ïcrygen , en om de koft te zoeken de grendelen van

hun wintervertrek losmaaken en heenvliegen.

Zoo behuuden zy onder de aarde hetleeven,

fchoon zy dood fchynen ; evengelyk de vlie-

gen , hoewel uiterlyk dood, met de daad lee.

ven 5 niettegenftaande zy ons geene de minde

tekenen van leeven vertoonen. En dat zulke

diertjes weezenlyk leeven, blykt daar uit, dat

geene de minde verrotting in hunne lighaamen

plaats heeft, 't zy zy onder de aarde, of in het

water, verfchoolen hggen. Onibeering van het

leeven zou terdond Verrotting naa zig flee-

pen. En opdat ik de eenigde Schryver niet

fchyne, die de gewoonte der Water-Zwaluwen

om zig onder de aarde ter neder te leggen , be-

wccre, zoo zal ik boven een groot aantal onzer

Inlanderen , en van jongens , die het Stoltzen-

bergfe gebergte betreeden, maar alleen den zeer

geleerden G m £ l i n noemen , die onlangs in

eenen biief aanmy uit Petersburg op den i Febr.

1746 fchreef : „ Het fchynt dat de Tsvogel en

5, ff'^ater-Ziualuw overblyvende vogelen zyn;

„ want zy worden dikwils in den winter uitga-

5, ten , die aan de hoogc oevers der rivieren uitge-

„ holt zyn, als dood gehaald, herleevende egter

5, door de warmte der kagchelkameren".

Ook is 't niet ongehoord , dat d^e Fledermuizen

en Gier-Zwaluiven onder de uitgeholde binten en
tuffen de befchotene daken , of in de reeten

van oude muuren, als men de op 't indorten
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ftaande gebouwen des winters floopt, als in hun
winterlegers vind. Het ftaat my nog zeer wel
voor, dat myn Vader in zyn dagregifter van 't

geen op zyne buitenplaats omging aangetekend

had , dat hy in een hoog en dwarsloopend gat

van een ouden eikenboom, die in den winter

uitgeroeid wierd, vier fluks Gier~Zivaluwcn ge-

vonden had j welk gevogelte in den zomer zeld-

zaam op de landhoeven gezien word, terwyl het

in de Steden aan de toorens en vervalene mua-
ren menigvuldig is ; en dat hy ze in zyn kag-

chelkamer, ^or warmte wakker gemaakt, ce-

nigen korten tyd levendig gehouden had. D^t

het ook zulke Gier-Zwaluwen geweeft zyn, van

welken, naar 't verhaal van Gek hard (a),

George Major te Witte nberg in de Kerk

van 't Kafteel, onder een ouden llcen, in den win-

ter, eene rond op elkander gcftapelde menigte

vond, is zeer vermoedelyk. Zoo vcrhaalen ook

anderen , dat zy in holle boomen eenen ronden

klomp van Zwaluwen gevonden hebben (b).

"Wat de andere , namentlyk de Huis- en Ruige

Zwaluwen wedervaare , heb ikzelf niet ondervon-

den • want wegens derzelver Overwinteringe gaat

'm RuslandjPolen,Lithauwen,Zweden,Lyfland en

Pruisfen een ander verhaal, teweeten dat zyde

hoofdftof van het water voor die der aarde verwis-

felen. Die

(a) De RefurreB. num. 32.

(b) Zie Gesnerus en Aldrovandus. Waarvan

in 't breede ooli CyparAWus. p. 1454.
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Dit weet ik zeker genoeg, dat de Zwaluwen,

inzonderheid de ruigen, tierig genoeg indelugt

heromzwieren , zoolang een zagt herfH-faizoen

den zomer fchynt te verlengen , en de Vliegen,

de Byën en andere vliegende Infekten , allen nog

niet verdweeneh zyn: Maar wanneer de Zwa-

luwen by troepen of op de daken der huizen

gaan zitten, of (gelyk ik dit met aandagt waar-

genomen heb) by de miftvaalten op den grond

zig neer begeeven, fomtyds omtrent het midden

van Oktober, ;ioo neemen wy dit voor een on-

twyfelbaar teken , dat haar niet alleen het aas

ontbreekt, maar ook dat deeze vogels, die nu

lyvig en loom worden, niet langer na aas haa^

ken, en dat hun vertrek zeer kort op handen

is. Als zy van de plaatfen, daar zy dus neder-

zitten , worden opgejaagd , beginnen zy wel te

vliegen, maar traaglyk , vallende terflond we-

der op den grond , tot dat zy eindelyk geheel

verdwynen. Nu leert de reden , dat zulke vo-

gelen in dien llaat, midden in den Herfft , en daar

niet dan ongunflig weeder te wachten is ,
geen

langduurige reize of na Afrika , of na Egypte

,

of na eenige andere warmere geweften , onder-

neemen zullen: op eenen tyd, zeg ik, waar in,

(zo die verhuizing al waaragtig ware) andere

trekvogelen reeds lang hunne wykplaatfen be-

trokken hebben. De Zwaluwen hebben dan haa-

re fnelle levendigheid al verlooren , haar bloed

is reeds in de vaten te zeer verdikt, haare lig-

II. D£EL. haa-
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haamen zyn te doorvoed , en zy zyn te log. De
natuur dryft haar hierom, zoo als 't verhaal me-

debrengt , na de poelen in het riet , daar de

Landlieden zeggen Vv'aargenoomcn te hebben,

dat 'er veelen zig aan de liezen bladen vafthou-

den , en eindelyk door haar overwicht nedervallen-

de , onder het water zig verbergen. Anderen

zeggen , dat zy by pr.rtyen eenen ftroohalm opnee-

men , welken zy in haare bekken vaflhouden , en

alzooby eikanderen na den grond gaan: Anderen

wederom berichten , dat zy de eene de andere by

de pooten vatten , en als rond op een geflapeld ge-

zamentlyk in een bondel zig te water begeeven; en,,

alzo zy terflond na den grond gaan , volgt , dat de-

2e vogelen alsdan zwaarder zyn dan 't water.

Ik heb wel zelf, met myn eigen oogen,deezé

plegtige gebeurtenis der Zwaluwen niet gezien

,

doch ik heb egtcr meermaalcn van befcheidene

en hun goed oordeel hebbende Landlieden hoo-

ren verhaalen ., dat zy zulke verfchuilingen der

Zwaluwen meer dan eens gezien hadden ; en ik

zoude geloofwaardige mannen uit onze eige

Stad, die 'er mede ooggetuigen van gewceft

zyn , kunnen aanhaalen ^ maar miiïchien kryg

ik eerftkoomendcn winter zelf de lighaamenvan

zulke, in haarc llaapziekte van onder het water,

uit den grond gehaalde , Zwaluwen (*), Onder-

daags had ik my na de Karthuizers , vier mylen

hier

( (*) Hier ter plaatfe laat de Heer Klein tien gewettig-

de
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tiier van daan,begeeven; in de hoope dat ik uit

de oude Viffers van liet Kloofter nadere onderrich'

ting wegens deeze zaak bekoomen zoude , maar zy

waren allen reeds dood en de jongeren hadden 'er

nog geene ondervinding van. Niettemin is

dee-

de getuigfchriften in 't Hoogduits volgen, van'menfen

die verklaaren in den winter , en van onder het ys , ter-

wyl zy met vilTen doende wareii , Zwaluwen gehaald te

hebben: enz. berichtende wyders in eene aantekening;. dat

de Heer J o. Gotts ch. WaLlerius , Doktor inde

Wysb. en Med., Adjunftvande Geneesk. Faculteit teUp-

fal, en beroemd Geneesheer van het Koningl. Kollegie ;

op den 6Sept. ouden ftyl 1748. het navolgende aanzynEd;

heeft gefchreeven :

), Ik onderfchryve des te gewilliger uw gevoelen om-

„ trent de Zwaluwen , in de Dantzikker Handelingen met

), zoo veele getuigen beveiligd, omdat ik zelf met myn

„ eigen cogen dieswege ben overtuigd geworden. Ik heb

„ namentlyk niet eens, maar zeer dlkwils, inden herfft,

j> de Zwahiwen by troepen op het riet aan de kanten der

>i poelen zien zitten, en zig van zelfs Van het riet ziea

j, neder laaten vallen , en onder het water zig verber-

gen ;. en dat wel naa een voorafgaand gezang , hetwelk

,, wel niet byzonder of van haar gewoonen zang verfchil-

„ lend, maar langer uitgeftrektwas, wel bynaa een kwar-

„ tier uurs of langer duurende. Zy zyn ook, op het riet

„ -fittende, niet fchigtig gelyk anders, waar over ik my

„ verwonderde. Zo iemant haar , met een fleen daar on-

„ der te fmyten , fchuw wilde maaken , vloogen zy wel van

„ het rietje daar zy op zaten , doch niet na den kant der

,

I, poelen of na de vafte aarde toe , maar op een ander na-

„ byftaand riet. Ik heb ook eene Zwaluw gezien die 's ,

„ winters uit een poel in een visnet opgehaald was , en

„ die in een warme hut gebracht begon te vliegen; doch

„ kort daarna ftierf.','

II. D££L.

>'
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deeze zaak alomme zoo bekend, dat 'er geenë

Viffers, of Boeren, of Landlieden, of Heeren

Van buitenplaatfen zyn , die haar als eene onge-*

hoorde zaak opvatten , en zig niet verwonderd

houden , dat aan deeze gebeurtenis van geleerde

menfen word getwyfeld.

Men moet zig derhalven van ligtvaardigheid

wachten, dat men niet, met Catesby en Ed-

WARDS, geoeflFende mannen, die de gefchiede-

his der Zwaluwen grondig onderzocht hebben,

van ongeremdheid befchiüdige ; of met B o-

CHART al te deftig voor altoos te boek zette i

dat de Zwahiiven vogelen s^n die verhuizen , weeten

zelfs de Barbiers-jongens. De Barbiers -jongens

Ingchen 'er om , dat Bociiari Jrifloteks fabel

wegens de ontpluinide Zwaluwen tot eene ge-

beurtenis , klaarder dan het daglicht , maaken

en beveiligen durfde. Bezwaarlyk kan men zig

van lagchen ook onthouden , wanneer anderen,

wien 't het minile betaamt , O l a ü s M a g n u s

befpotten , om dat hy , Hifi. SejJt. XIX. 20.

fchryft , dat ,5 de Zwaluwen onder het ys o-

„ verwinteren : en verder , dat zy , in de floo-

„ ven gebracht, door de warmte wel weder be-

5, ginnen te vliegen, maar dat dit llegts eenkor-

5, ten tyd duurt:" Hetzelfde dat Der ham.
Godl. Nat. B. VII. 3. door het getuigenis van

myn Heer Col'as beveiligd heeft; als ook

Neander en Barti-iius , berichtende
, „ dat

de Zwaluwen zig jaarlyks by troepen in een

„ diè-
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Vi diepe poel digt by het ftedeke Beske laaten

5, nedervallen, waar uit zy mét visnetten ge-

i,, haald nioogen worden:" Of volgends verJ»

5, haal van S c ri ef f e v^.Phïlof. Tranj. No. 19. p.

350. „ Het is gants zeker , dat de ZAValuweil

5, zig omtrent den herffl in de meyren laaten'zin-

,', ken op dezelfde wyze als de Kikvorfen; eii

'j, veele liienfen hebben my verzekering hiervari

j, gegeeven, die -gezien hehhen, dat zy te gelyk

5, met de VilTen in eén net wierden opgehaald

,

i, en by het vuur herleefden."

- In 't zelfde flukje No, 19, getuigt M. J. He-
vel lu s, 5, Dikmaèls heb ik de VifTers hooren

5, beveftigen dat zy hier omtrent Dantzlk " (te

weeten uit het meyr Saspe^ en volgends Rzazc-

zynski, ook in dé poelen van klein Pomerenj

Polefie QnLiniew genaamd),, de Zwaluwen dik-

j, wils iii den winter uit de meyren gehaald

,-, hebben; doch ik heb het zelf nooit gezien".

De Kardinaal Commendonus, voorheen Ge-

zant in Polen , verhaalt by Gratiaan, [over

zyn leeven p. 174.] de gefchiedenis der Zwaluwen
vi-y omftandig, hoewel hy in die gefchiedenis-

fe de fabel menge van de ongefchikte Beeren-

jbngen. Baron Wolffius, die ons het ware

van het valfe onderkennen leert, vind geené

rbden om dé gebeurtenis derZwaluwen door den

hekel te haaien, zelfs fchryft hy eerder (over

het gebruik der deelen in de menfen (5jc. § 145.)

5, VVe2;ens de Zwaluwen is 't BEitEND,datzy
il." Deel. . Q 5? Zlg
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„ zig tegen den winter in de moeraflige gron-

„ den der poelen nederleggen , om aldaar voor

„ de koude bewaard te zyn, en dat zy ajdaaï

flaapen tot dat het wederoni warm word"*

Zie Joh. G. Keysler's nieiiwfte Reize. I. p.

15. en verv. „ Of men al derglyk een voor-

beeld aan de Zwaluwen hebbe, die in den

j, wintertyd menigmaal als dood in de Viflèrs

5, netten uit groote meyren getoogen worden,

5, en in de warme kagchelkameren weder begin-

„ nen te leeven". enz. Vergelyk hier by, het

Schomvtoned der Natuur. I. D. Verh XI. „Men

5, geeft voor dat de mecfle Zwaluwen de Zee

„ overtrekken ó" maar Camero in zyn befchry-

ving van Polen I. i>EnRzAzczYN ski in zy-

ne Nat. Gefch. der Merkw. van Polen I. p. 284,

en verv. melden vanverfcheideneViflers tot veer*

tien in getal, met aanwyzing van de plaatfen

daar de gevallen gebeurd zyn, datzy in denjaare

i^aG, en wel in de maand Maart, veel Zwalu-

wen van onder het water hebben uitgehaald^i

[Een is 'er onder anderen, Mroz Graude?iti go.-

naamd, die uit den Weizel, welke, met ys be-

zet lag, in zyn net honderd en zeftig aan elkan-..

deren vafthangende Zwaluwen heeft getoogen.]-,

'k Heb alle betaamlyke achting voor de oud-

heid, maar zou haar als een vleijer behandelen,,

wanneer ik haar gevoelen nopends de verhuizing

van zeer veele vogelen, en in 't byzonder van

de Zwaluwen, 't welk Th. Molineux ydd

heeft
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heeft genoemd (*), waardeerde boven de On-

dervinding en Gezonde Reden. De hedendaag-

fe bewysftukken gelden meer dan der ouden

herfenfchimmige regifterboeken, waar in zy

niet dan al te veel de Natuurlyke Hiftorie baar-

felyklyk hebben verduifterd..

Wy houden ons verzekerd, dat 'er in Europa

niet meer dan vier foorten van Zivaluwen zyn van

één geflachte , en ook niet meer in de nieuwe

Wereld , uitgenOomen die , welke C a t e s b y iri

zyn aanhangfel heeft opgegeeven. Tot hier

toe heeft niemant 'er meer getOond. Twee der-

zelven , de Waterzwaluw namentlyk en de Gier'

Ztvaliiw ,V70xdtw bevonden haare winterlegers/»

'/ droogeit betrekken^ van de winterlegers der

overige foorten onder het tvat er ^ getuigen niet

alleen geleerde, maar ook in het Zwaluwen ge-

fchil

(*) Tlilef, TransaB. Noi 234 p. 246, ,, Waar de Viiri-'^

„ dertjes heen gaan is een gefchil geworden ; denkende'

„ fomiiligen , dat zy , gelyk de Zwaluwen en andere trek-

„ vogelen ,zoo als men xe noemt, na eenig verder afgelee.

„ gen land en na eene warmer lugtjlreek, dé vlugtneemenl,

;, Dan, ik geloof, dat 'er geen andere grond voor" deézH"

„ydele ivaan is", enz. Welke ydele waan Bourghe-t"
weer opgewarmd heeft daar hy zegt-,, Trekvogelen : D&'

„ Kwartelen, de Zwaluwen. — De Kwartelen trekkeii-

,, in 't voorjaaf uit Afrika na Europa : tegen 't eind vaii

„ den herfft keefen zy 'er weer na toe over de Mjdde-

„ landfe Zee,"om in Egypte en Barbarye eene zagte warm-

„ te te genieten, welke gelyk is aan .die der lugtjlreeken-

„ welken zyverlaaten." Hy hond ook üzznésdui d&Kwdi-
„ telen als by geheels wolken over de fchepeh vliegert.'

II. De£i;. Iq ^
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fchil ongeleerde menfen, welken het (als zy
maar ongemoeid blyven) om 'r even is , of 'er

oorlogen dan tweegevechten uit ontdaan. En
mderdaad de fcherpltzienden zullen in dit be-

richt niets ongerymd vinden. Zö gy zegt, dat

elke byzondere Zwaluw', hoofd voor hoofd,

niet gehouden is de manieren te volgen van het

algeheele Zwaluwen-geflacht, zoo ontkennen

wy dit niet, maar wy zien 'er ook geene de

minfte ftrydigheid in, dat alle de afzetfelen van

den aart hunner oorfprongklyke ftamouderen

niet afwyken, offchoon 'er ook, wat de om-

llandigheden betrefFe , eenigen van die afzetfe-

len buiten den gewoonen regel gaan. De Patry-

zen , by voorbeeld , behooren tot het hoendêr-

geflacht, en elk weet dat de Patryzen Hennen,

even als ook de huishennen , door een Kalkoen-

fen haan zig laaten byeen vergaderen; en dat

zy by dag en nacht in troepen (uitgenoonien in

den tyd van 't paaren) famen woonen , en on-

der den blooten hemel of in het koorn en de

heefters, of gemeenlyk aan de heuvelen in 't

kreupelhout, haare verblyfplaatfen hebben; niet-

temin egter, dat de Patryzen op zeker eiland by

Guinee 15", 4B na 't zuidelyk deel van de Equi-

no6tinaal hnie , in eene ontelbaare menigte on-

der den grond in holen en gaten byeen woonen

;

Journ. van drie Voyagien^ Amfl. 1643. p. 48. Ik

zwyge van den Pinguïn , en van de Uil die in ho-

len lüoont. En op dezelfde wyze fluit het niets

on-
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ongerymds in : „ Dat fommige foorten van Zwa-

5, luwen diep in de aarde of in 't drooge , en

5, fommigen onder het water in den grond zig

5, ter neder leggen".

Nu koomen de berichten wegens de Winter-

legers der ZwaUiwen uit noordlyke landen niet

alleen aan Catesby, EDWARosen anderen,

maarookaanWiLLOUGHBY(*),Bou r ghet
en Zornius zeer verdacht voor. 't Is billyk,

dat men vooral geen minder geloof geeve aau

den geenen, die bereid is met den vinger de

plaats aan te wyzen daar 't feit gefchied en te

zeggen ; hier is het daar de Zwaluwen zig aan

ons gezigt onttrekken : die aldus een ooggetui-

gen is welke zeer veele omftandigheden van

deeze gebeurtenis zelfheeft waargenomen: dan.

aan zulken, die niets meer dan een bloot ver-

moeden hebben dat de Zwaluwen na een' ander

land verhiiifl zyn, en die geen één deugdelyk

getuigenis kunnen voor den dag brengen , dat

'er ergens buiten Europa eenige Europife Zwa-
luw gezien is. Maar men werpt ons gemeen-

lyk tegen , „ dat het de natuur der Zwaluwen

niet

(*) Omitbol.p. 155. „ Waar na toe des Winters de

„ Zwaluwen heen gegaan zyn, of waar zy zig fchuil hou-

„ den, zyn 't noch de Natuurlyke Hiftoriefchryvers eens,

„ noch is aan ons gebkeken. Egter is het waarfchynlyker,

„ dat zy na warmer geweften, na Egypten en Ethiopië

„ heentrekken
, dan dat zy of in holle hoornen , of in de

„ fpleeten der irotfen en der oude gebouwen, of onder 't

-„ ys in 't water, gelyk Olaus meldt , verfchoolen zyn«

JI. Deel. * O f?
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5, niet toelaat , dat zy onder het water zouden

,, nederzinken ^ en, in den grond begraaven,

j, zonder eeten, zonder gevoel, door welk

5, wonderwerk weet men niet, het leeven eg-

„ ter behouden zouden, d. i. dat de in het wa-

j, ter geilikte en gellorvene Zwaluwen nooit

5, daar uit weer opftaan." Dan, wje is 'er die

het voor eene afgedaane zaak houd dat het te-

gen de?i aart der Zwaluwen is in vochtige legerfte-

den zig te begeeven ? Hoe onbezonnen is zulke

tegenwerping? De beroemde Wol ff floeg 'er

geen twyfel aan, zoo weinig als veele andere

geleerde en wel geoeffende mannen. Worden de.

JVaterzwaliixveu niet levendig in de aarde begraa-

ven ? waarom ftryd dit niet tegen haare natuur

!

't Koomt 'er maar op aan , ofzy in 't leeven blyven

,

dan , of zy onder de aarde zig ophoudende fter-

ven. Zo lang een dier het leeven niet verliefl is 'er.

geraeenlyk, 't zy het in de aarde , 't zy het in 't

water is, gcene verrotting mooglyk, welke het

lighaam van het dier aandoen, ik laat ftaan vernie-

len kan. Nooit heb ik geleezen of gehoord,

hoe 'c bykoome , dat de vliegen , 't zy in een koud 't

zy in een vochtig vertrek, hetwelk daarenboven
.

voor de Zon blootftaat, te gelyk met veele dag-

vlindertjes en andere Infekten , naar alle uiterlyke

tekenen dood zyn en egter geduurende een geheele.

winter geene de minfte verrotting ondergaan,

ot uitdroogen^ maar op hun tyd, of als men

flcgts het vertrek warm maakt, uit hunne flaap-

ziek-
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ziekte ontwaaken , en . als de oogen uirwryveh-

de, wedéïom fris kevende voor den dag ko-

men? Wie IS 'er diè niet Weet, dat de kikvor-

fen, 's winters in den grond liggende, nogtans

geen aas zoeken, daar hunne bekken meteenvry

fterk vlies geflooten zyn ? üven zoo is ons voor-

ftel aangaande de Zwaluwen niet ongerynid , dan

Alleen by zulke menfeii die vaflfbellen, dat het

gevogelte even als de viervoetige dieren uit de

aarde, en niet uit het water oorfprongklyk zyn

hervoörtgebracht : en 't is 'er verre van daan

,

dat het water met d^ natuur der vogelen ten ee-

nemaal ftrydig zou zyn Ontelbaare h2fekteh

leeven des Zomers op de aarde en in de lugt,

maar, als de winter nadert, begraaven zy zig,

even als de Mieren (*), torren, enz. in de aar-

'' de;

(*) Het is waar, dat de Mieren, even gèlyk alle andere

Infekten, den gantfen winter in eene diepe flaap doorbren-

gen ; dat zy niet eeten , noch zig beweegen geduurende

deeze tyd van hunne volmaakte Slaapziekte. Dit heeft een

hedendaags wysgeer onbetwiftlyk beweezen. Bazinp. 31.

EnCypriaiitis fchryft tegen Bodimis, p. 1459: ,, op gelyke

„ wyzc overwinteren de 0/>t;aarj' onder het water, zonder

„ ademhaaling;ja die Z.waluiven ook, welke buiten dewa-

„ teren zig famengeilapeld verfchuilen,kan men niet merken

„ dat ademhaalen. In deeze dieren is wel een leevensgeeft,

„ maar geduurende de winter zyn hunne vochten te dik dat

j, zy in de deeleu van hunne lighaamen omloopen , en do.or

„ de beweeging der leden blyken van daadelyk leeven ver-

„ toonen zotiden ". Waar by men I.utherus voegen mag

in zyne Uitl.overGenef.I.,, Het wonder omtrent de Zwa-

„ luwen is door de ondervinding genoeg bekend, dat zyna-

II. D£JïL. O 4 ment-
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de^ en veeleii begeeven zig onder het water,

f.n nuttigen niets : Evenwel leggen zy het lee-

v.en niet af, en hunne eiertjes, 't zy op de aar-

de, 't zy in het water nedej;gelegd , zetten doox

de vorft niet aan, of raaken, gelyk de vogel-

eijeren, aan 't rotten. Ik zoude hierom niet

willen zeggen, dat eenig dier onder het ys ver-

rot, ten zy ik 'er te vooren eerft van overreed

'-ware dat het 't leeven had verlooren : ook llerr

yen zulke dieren niet van de koude, dewelken

dp natuur 't zy in den grond onder de aarde 't -

zy onder 't water dryft : zy Iterven onder 't wa-

ter niet, zoo langzy uit de moeraflen, als uit

hunne winterlegers, dopr menfen of heeften niet

worden weggenomen. Opk weeten wy genoeg,

hoe diep de koude in de aarde naar maate van

haare gefteltenis,en in 't water door kan drin-

gen. Vergelyk Cypriamis p. ié^6o.

Die niet volllrektelyk ontkennen kunnen , dat

de Zwaluwen fonnyds in 't water, en wel by de

xietbofien, gevonden worden, brengen verfcher-

de toevallen by, waardoor -het ongeluk deezer

vogelen veroorzaakt heefr moogen worden. De
Eerwaardige Zornius geeft ons (*) zulk een

toeval op, behoudens alle de omftandigheden

,

te weeten: Dat de Zwaluwen zeer gaarne in \

riet

„ mentlyk in den winter als dood onder het water liggen,

„ en tegen den Zomer weer beginnen te leeven; hetwelk

), inderdaad een groot bewys is voor onze opftanding".

(*) Perinotb. I. p. 451.
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riet zyn, waarvan daan het koomen mag, dat-

deeze vogelen by onhandzaam weeder aldaar y.

om zig te koefteren, in troepen by een komen,

en digt in een gaan by eikanderen zitten tin wel-

ken Haat zy wel eens in 't water kunnen vallen,

waar uit zy nu en dan half dood van de menfen

zyn uitgehaald. Die zeer geleerde fchryver geeft

elders nog een ander geval op, dat namentlyk

deeze of geene Zwaluw, uithaareverafgeleegene

winterplaats na huis trekkende , om de koude , zig

in het riet verfchuilen , en by die gelegenheid het

gezegde noodlot ondergaan mag.Dan , daar is geen

gefchil over het geen nu of dan by toeval zou

konnen gebeuren ; en , lieve deugd ! klinkt het niet

vreemd , dat de in 't rond by een gezetene vogelen,

om zig te koefteren, by daag de wafTchende wa-

tergolven nietgewaar worden zoudeujofdes nachts

in hunnen diepen flaap dus met hun geheelen op

een geftapelden hoop in het water tegen hunnen

wil begraaven worden en fmooren zouden ? En
wie zal beweeren kunnen, dat de Zwaluwen in

haaren aart zoo dom zyn , dat zy niet weeten

dat ze , in troepen rond by een aan eikanderen

vaft zittende, op het wankele riet, tegen eene

jflormvlaag onbeftand zyn, en ligtelyk door éé-

ne fchok , zoo op een gepakt als zy zyn , tegen wil

en dank van boven neer in 't water gefmeeten

kunnen worden ? Of dat de Zwaluw op haare

t'huisreize zoo onverflandig is , dat zy tegen de

koude juifl in 't riet eene fchuilplaats zoeken

u. D£EL. O 5 zou.
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zou, welke zy allervciligft hier of daar in dè

viCTers hutten vinden mag? Want gemeenlyk

woonen de menfen digt by zulke plaatfèn, daat

nu en dan de Zwaluwen uit het water zyn op-

gevift. Immers in den zomer, als zy broeden^

maaken zy in fchuuren en ftallen haare nelten >,

en zy zoeken geene legerftedeh in het riet, maar

als zy in het naajaar in de rietb(){r::n beginnen tè

fchoolen, behooren wy in tyds oplettende te

zyn waar zy vervolgends blyven. On.lertuffen

telt de gemelde Lzeraar de voorverhaalde toeval-

len onder de zeldzaamen, met byvoeging van

deeze waarfchouwing, dat wy niet ten eerflen

uit het geval der Zwaluwen zullen gaan reden-

kavelen over dat van andere vogelen. Zoo is

't ookj de voorbeelden van Zwaluwen, die in

de Lente of in den Zomer ^ 't zy by toeval, 't zy

moedwillig , in het water verdrinken , zyn zeer

raar en ongehoord : in tegendeel zyn die voor-

beelden zoo zeer raar en ongehoord niet, dat

in den Winter de Zwaluwen van onder het ys in

de Viffers netten uit de poelen zyn gehaald,

fchoon ook deeze voorbeelden niet altoos en

dagelyks plaats hebben. Dezelfde Eerwaardige

man (*) kan niet begrypen , op welke wyze

toch de Zwaluwen in 't voorjaar uit het water

weer opryzen kunnen? Maar, als hy haare ver-

fchuiling onder het water, op den herfft, niet

ontkend had, zou hy over haare opryzing in

de

(*) Ji;W. I. p. 452.
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de lente geen twyfel meer gehad hebben. Wanneer

de Zwaluwen op den grond zmken^ zyn zy,hunne

vaten door de taaiheid der vochten faraen getrok-

ken zynde , zwaarder dan 't water ; maar ter zelfder

tyd, als zy Hgter wordenjkomen zy van zelfs boven.

Als de gcpi/ute Doodktft ^oïjcherpe Egekis , (Orbis

muricatus (*;,) zig overmaatig met lugt opvultjkan

hy zyn lighaam niet onder het water laaten zinken;

inaar,de lugt zig kwytmaakende ,kan hy onder wa-

ter zwemmen en op den grond omzwerven , waar

hy wil ; zynde in het eerfte geval ligter , in het

tweede zwaarder geworden dan het vv'ater.

Doch 't zy zoo 't wil, het blykt duidelyk uit

het gezegde , dat de verhuizing van zeer veele

vogelen, met naame van de Zwaluwen, na zoe-

Ier geweiten buiten Europa , uit de loutere gis-

fingen der Ouden gebooren , en op hun gezag

by de naakoomelingen overgenoomen is. Ik

vleije my in tegendeel met geene ydele hope,

dat ik genoegzaam en met zeer geloofwaardige

getuigeniffen betoogd heb , niet alleen byzon-

derlyk dat de Zwaluwe^i^ zoo wel in de koudere

of gemaatigde, als in de heete wereldgeweflen ,

en wel binnen de landpaalen van haar geboorte-

land, geduurende eenige maanden zig aan der

menfen gezicht onttrekken j maar ook, dat het

mooglyk zy dat de Zwaluwen^ gedeeltelyk in ^tf

aarde ^ gedeeltelyk ander het ys overwinterende,

in

(*)Klein. Miff.de Pifc. in.
IL Deel.
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in 't leeven blyven , en tegen de Lente uit haara

ruftplaatfen behouden weer voor den dag konmen.

De Leezer oordeele over beide myne vnorllel-

len. Zo ik verder nieuwe ontdekkingen en ge-

loofwaardige bewy^flukken , of de lighaaraen der

Zwalnwen zelf, zoo als zy uit den grond opge-

haald zyn 5 in handen kryge , zal ik niet in ge-

breke blyven om alles nader voor het oog der on-

geloovigen bloot te leggen ; ondertufTcn verzoek

ik beleefdelyk , dat geen flyt hoofden , anders

dan naa een bedaard onderzoek, myn bericht

verkeerdelyk en befliflender wyze een ongerymd

vertelfel noemen : wanc in natuurkundige zaaken,

en byzonderlyk in de Natuurlyke Gefchiedenis,

neemenwy niet ligt iets voor waanigtig aan,he,c

welk niet door genoegzaam bewys geftaafd is :

Vooroordeel en Oppervlakkige kennis van de

dingen , floppen ons gemeenlyk uit verkeerde

inzichten het valfe voor 't waaragtige in de hand,

en, als 'topbewyzen aankomt, zyn de fchroom-

agdge en der zaaken niet grondig genoeg kun-

dige menfen, niet dan al te veel gewoon dever-

dichtfelftrooijers voor geloofwaardig en voor ge-

tuigen, daar niet op te zeggen valt, te eerbie-

den : Zoo raakt de waarheid hoe langer hoe ver-

der uit het oog, als% dewelke dan geen nader

onderzoek meer word gedaan; terwyl langs dee-

zen weg in alle tyden de echte Kennis der Na-

tuurlyke Hillorie zeer grootlyks benadeeld is.

R
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M T N H E E R!

ONder verfcheidene Koraïïynen en andere Zee-

voortbrengfelen, die my van tyd tot tyd

zyn toegezonden , heb ik een voorwerp ont-

moet , het welk myne aandacht gaande heeft

gemaakt. Het beflond in eene menigte van klei-

ne, opgeblaazene, driehoekige en langkwerpige

lighaamen, welken recht overeind op een ftuk

van een Oefterfchelp , en by troppen , flonden.

Deeze lighaamen waren my gants en al on-

bekend , en zweemden wel eenigzins naa de

II. Deel. Ze9^
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Zee-kelk van den HeerEllis , by hem Pl. XXXII,

Fig. C. afgebeeld, maar dezelven nader befchou-

wende; vond ik ze geheel eri al van deezenver-

fchillcnde.

Zie hier wat ik 'er van heb waargenoomen.

Deeze kleine driehoekige lighaamen waren door

middel van een plat grond- of voet-ftuk , even

als de Koraalen en fömmige andere Zee -planten,

öp de Oefterfchelp vaftgehecht. Van uit het

midden deezer voetftükken rees een kort, dun

fieeltje, 't welk fchielyk wyder uitloopcnde ee-^

ne driehoekige , halfdoorfchynende en eyrond-

vormige blaas droeg, die in een Homp en ver.

heeven puntje eindigt. De hoeken zyn , onge-

lyk en bot. De platte kanten zyn niet even:

breed. De breedfle is wat hol, en de twee

anderen zyn bolrond.

Ik zag door de halfdoorfchynende fchors ter

naauwer nood eenige zeer fyne, geele en naar

zaad gelykende deeltjes, heenfchynen.

Om te ontdekken wat deeze zaadgelykende

deeltjes waren, fneed ik 'er fomraigen door, ee-

nigen over dwars , en anderen over lang.

Zoo ras ik de buitenfchors , die glad , veer-

krachtig, hoornagtig, van een bruingeele ko-

leur , en halfdoorfchynende was , kwetile , vloei

'

de 'er eene menigte vocht uit.

Of deeze vocht voorloop geweefl zy , welke

door de fchors of elders zoude kunnen zyn door-

gedrongen, dan of het een voedfel- fap ware

voor
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voor 't geen binnen in de fcliors lag opgeflooten,

zou ik niet wel kunnen bepaalen.

Midden in deeze vocht hing een tros niet

geele , zaadgelykende lighaampjes , die binnen

in een dun , teder , doorfchynend vliesje opge-

flooten lag, het welk doorgebroken zynde, ge-

legenheid gaf, dat de zaadgelykende lighaamp-

jes van eikanderen los raakten.

Door het Vergrootglas , No« 4 , van C u l-

peper's Mikroskopium d&z&We bekykende , zag

ik volkomenlyk, dat zy in gedaante met die

foort van Zeehoornen, welke op onze flranden

zeer gemeen is, en by PETivfeR onder den

naam van Cochlea Marina Orhibus Catenatis ,d. i.

Zeeflek met geketende omzwaayen bekend is (*\
overeen kwamen.

Waar uit ik befluite , dat deeze lighaampjes

de Eyernefien van de evengemelde Zee-Slekken

zyn.

Omdat ik deeze eyernefien nergens afgebeeld

gevonden heb, tekende ik ze 'm Figuur i. (Plaat
Xïli.) volgends hunne natuurlyke grootte af,

en Fig, 2. een weinig vergroot. Fig. 3. verbeeld

'er één , dwars doorgefneeden , om de ftomp-

driehoekige holligheid , en de grootte der vlak»

ke zyden te kunnen afneemen. Fig.^ is eené
afbeelding van de Hoomnek , by Pï^tiver
aangetekend, op 't allergrootd , zoo als. men ze
hj Katwyk vind.

,
(*) Gazopb. Tab. 93. Fig. 7.

II. De£L.



B E R I G T
VAN GEMAKKELYKE MaNIEREN,

OM DE LUGT IN

BROEIBAKKEN
E N

STOOKKASSEN
TE ZUIVEREN, EN DERZELVER.

WARMTE TE REGELEN;

DOOR DEN EERWAARDIGEN

D^ STEVEN HALES^
Kapellaan mn haare Koiiinglyke Hoogheid

DE Princes van Wales.

[The Gazetteer and London daily jidvertifer. April i6. I757-]

I. "VIEem aan elke zyde van den bovenkant

i^ van een Meloen-bak een Ruit uit, en

maak in deszelfs plaats aan de Latjes of Roeden

van den Raam een plankje vaft/ met een rond

gat daar in , omtrent vier duim over 't kruis

wyd. Het plankje moet wiggesgewys gemaakt

zyn 5 aan het lager end zoo veel dikker, dan

aan hetboveu-end, dat de oppervlakte water-

pas legge. Zet op het plankje een tinnen Buis,

welke met een uitgebogen rand fchuift onder

dunne rigcheltjes, of in groefjes, om ze'erge-

makkelyk af te nemen en op te zetten. De
Buis
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Buis moet vier duim wyd zyn, en een voet

hoog, met een Kapje daar op, het welk zóó

gemaakt moet worden, dat het door middel

van één Vaantje zeer hgt heen en weer kan

draaijen;, opdat hét open gedeelte altyd van

den wind afgekeerd zy ^ en dus de vervuilde

damp,door deMeften uitwaaffeming der plan-

ten veroorzaakt; daar uit vliege, 200 haall als

hy opkomt. Dit gefchiedt hier zónder eenigè

koude lugt in te laten, het welk op de gemeene

wys gebeurt, wanneer dé glazen ramen wat op-

geligt worden, waar door de planten gevaar loo-

pen van door koude benadeeld te woi:den. 't Is

dènkelyk , dat 'ér meer dan twee van deeze Bui-

2jen met Vaantjes noodig zullen zyn iii lange

Broeibakken.

Indien de planten op deze wys en altycl

verfe lügt genieten, is het waarfchynelyk, dat

zy wel zullen tieren, en ook harder worden,

omdat zy altyd in eén gematigde lugt zyn , daii

wanneer zy fointyds in den vuilen , heeten efi

digt opgeüoten damp van 't Broeibed en van

hare eigen uitwaaflèming als geftoord worden:

want verfe en zuivere lugt is voöi: planten zoö

noodig en heilzaam , als voor dieren.

Iri 't midden van de Buis is een rond Klapie,

dat om een Asje draait; om de Buis wat meer

of min openihgs te geven, naardat het noodig

bevonden worde , volgens de verfchilleri-

dè trappen van hctte vaii de Mèft of de Rurf^

II. Deel. P M
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en de verfchillende gematigdheden van de bui-

tenliigt. Ook kan men een Schuifje maken on-

der het plankje, waar op d^Biiis flaat.

Het is zeer geloofelyk , dat de geur der Me-

loenen en Ananaffen door dit middel zeer veel

verhevener zyn zal , dan wanneer zy op de ge-

wone manier lang gebroeid worden in den vui-

len damp van Mefl: of Run , en het geen zy zelf

uitwaaiïemen: want het is een bekende waar-

neming, dat de vrugten aan de boomen beter

tieren , en ook verhevener van fmaak zyn , wan-

neer zy in zuiverder lugt vryelyk uitwaaflemen.

II, Daar is nog een andere verdere verbe-

tering, welke, geJyk ik onlangs op de proef

ondervonden heb, ook van aanmerkelyk be-

lang zyn zal voor de Broeibakken , Trekkaflen

en StookkafTen. Te weten, ik heb in een Mefl-

hoop fchcuin gelegd een looden Pyp , agt voet

lang en vyf kwartier duim v/yd van binnen. Het

onder-end van de Pyp , dat een weinig neder-

waarts gebogen was, kwam. tot digt by den

grond. Het bovcn-end van de Pyp, dat op-

waards was gebogen , kwam regtop uit de

oppervlakte van de Meft, digt aan den ande-

ren kant van den hoop.

Den volgenden morgen ten zeven uren een

Kwik-Thermometer in het bovenfle gedeelte

van de looden Pyp latende zakken , deed de het-

te van de opklimmende lugt de Kwikiii Graden

lyzen boven het punt van Vorfl, dat is, ten

mal-
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haaften by tot twee derden van de Graad van

hette van kokend water, welke is 180 Graden

boven het punt van Vorft. Dus was de koude

lugt in t?wee Sekunden tyds 95 Graden ver-

warmd, terwyl zy de lengte van 8 voet door

de Pyp opwaards gegaan was: waar uit men
fchatten mag , dat 'er ontrent 7 ton lugts door de

Pyp gaat in een uur,eni68ton in vierentwintig

uren, en dat wel zonder ophouden dagten nagt^

zoo lang de Mell hare hette behoudt. Naar

mate dat derzelver hette vermindert^ zal ook

de warmte en hoeveelheid van lugt verminderen.

Om derhalve een geftadigen toevoer van

warme verfe lugt te hebben , zou het van dienft

zyn, dat men in eiken Mcloenbak drie of vier

Pypen had, of wat meer in Trekkaffen of Stook-

kaflen, die 'er vyf of zes voet buiten uitila-

ken aan het agtër end of het Noord-end van

den Bak of de Kas, om dezelven de ééne na dé

andere met nieuwe heete Meft te bedekken,

wanneer de eerJfte koud wordt : ook kan men
meer dan ééne Pyp in eiken iVJeilhoop leggen

^

indien het noodig is. Wanneer het onderfle

gedeelte van den Meflhoop een voet beneden

den grond gelegd wordt, om de Pyp een

grooter fcheuinte te geven, zoo zal 'er des té

meer lugt door opklimmen.

Alwaar men vuur gebruikt , om de Rookleiefs

in den muur te verwarmen, kan men een

Slangsgewyze Pyp zetten in een vat met water ^

IL Deel-. p 2 heV

••>



üi6 De Lugt in Broeibakken te zuiveren.

hetwelk door dat vaiir verwarmd wordt: en

dan zal de verfe warme lugt, door deze Pyp

komende, veel meer dienfl doen, dan de ftil-

ftaande Ingt, welke door de Rookleiers ver-

warmd wordt.

Fraag: Zou het niet goed zyn, dat men el-

ken byzonderen Meflhoop aan de zyden met

planken befloot?

Dewyl de Trekkatten en Stookkaffen op de-

ze manier zonder tuflchenpoozing met warme j

gezonde, friffe, ongebrande lugt vervuld wor-

den , en de natuurlyke aarde van den vloer der

Kas, of die van den grond des Meloen-baks , daar

genoegzaam door verwarmd wordt tot den groei

der verfcheiden planten; is het waarfchynelyk

,

dat zy in het midden van den winter daar wel in

zullen groeijen, en tieren: indien men de Gla-

zen , in zeer koud weer , met matten dekt.

Dewyl ilc geoordeeld heb, dat dit berigt niet

onaangenaam en niet ondienftig zyn zou, heb ik

het hier ingevoegd, om het des te fpoediger aan

't Gemeen mede te deelen, in hoop dat de Lief-

hebbers daar ontrent proeven tot verbetermg

zullen nemen.

St. H A L E S.

X.

ON-
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WAT DE STOFFE ZY,

n A A E. H E T

OOSTINDISCH PORCELEIN
VAN GEMAAKT WORDT;

DOOR
HENRIK TH. SCHEFFER.
(S)ec ^ón. ®d)mb. ZUbcmk bet ^iffettfdjaffm

'JlblxtnbUmgen/ auf baê ^d)t 1755.
XV. Deel, bladz. 223.)

IN het Franfch Woordenboek des Koophan-

dels van Savary, wordt berigt gegeven

,

dat men in China het Porfelein niaakt van twee-

derlei Stoffen , welker eene, genaamd Petuntfe^

men haalt uit zekere Groeven of Steenkuilen

:

dat dezelve wit is, of, van het belle foort zyn-

de, een weinig groenagtig van koleur, zeer fyn

en taai, maar tevens hard als Steen.

Zyn gantfche Berigt , noopens de toebereiding

van het opregt Porfelein, is enkel Hiflorifch,

en doet, op zig zelve, zeer weinig tot de ken*

nis van den aart der Stoffen daar toe noodig, of

van de omflandigheden, welken 'er omtrent het

Porfelein in agt genomen moeten worden, om

hetzelve zyn behoorlyke eigenfchap te doen

hebben. De eerfte Opfleller van dit Berigt,

die deezen arbeid in China heeft zien verrig-

ten, fchynt geen groote kennis gehad te heb-

'
II. DïEL. P 3 ben
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ben vn.ii de wyze, op welke in Europa Aar-

dewerk gemaakt wordt , dat eenigermaate

zweemt naar het Ooflindifch Porfelein. Egter

Itemmen alle de Onderzoekingen , en de Berei-

dingen zelfs, daar in met Savary overeen,

dat alle digte, (tevige en in 't Vuur gebakken

Steenen Vaten, uit Potaarde en Zand, ondereen

gemengd, moeten worden gemaakt.

De Potaarde , die men daar toe in China be-

zigt, wordt van hem genoemd Kaolin, en hy

merkt daar omtrent aan , dat dezelve weeker zy

dan de eerflgemelde Stoff^e en voljïrekt in bet Mengzel

vereïfcht worde , dewyl zy aan het Porfelein de fterk-.

te en ftevigheid geeft. De Potaarde, naamelyk,

is noodig, om de Klomp te doen famcnhaugen

,

ten einde de Vaten kunnen gefatfoeneerd wor-

den , voorenalcer men dezelven in den Oven te

bakken zet. Het Zand is dat gene , 't welk in

't .vuur zig laat verglazen , en waar van de Aar-

den Vaten hunne hardheid en digtheid hebben,

na dat zy zyn gebakken. Indien men de Va-

ten , wanneer zy gebakken zyn , door en door

wit wil hebben , zo wordt in de Potaarde die ei-

genfchap vereifcht, dat zy, fterk gebrand zyn-

de wit wordt; doch het Zand of poeijer van

Steen, geeft aan zulk Aardewerk verfchcide ei-

genfchappen, nanrhet Zand, 't gene men daar

toe bezigt, van verfcheiderlei aart is.

. In 't gemelde Woordenboek wordt niets ge-

meld van de natuur deezer Steenagtige Pmmtfe^

zo
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zo dat men daar uit niet kan weeten , of dezel-

ve eene Kwarts- of Kalkagtige , of eenigerlei an-

dere hoedanigheid hebbe.

Voor eenigen tyd kreeg ik eene StofFe, met

een Berigt daar nevens, dat dezelve uit China

ware. Die StofFe bevond ik glinfterende , half

doorfchynende, en fchilferig, gelyk ^Lapis

Sjjecu/ans ] Jïrtuenglrté : haare koleur was ligt

gxaauw uit den groenen; en, wegens haare

zwaarwigtigheid , dagtde geen, die ze my gafj

dat 'er eenig Metaal, inzonderheid Tin, in

moefte zyn. OndertufTchen hadt dezelve geene

de minfle gelykheid naar onze Tin-Erts, zo

veel ik immermeer daar van gezien of befchree-

ven gevonden heb; en, uit de befchouwing

derzelve, zo wel als uit de befchryvingen, kwa-

men 'er anderen met my tot de gedagten, of

het niet de Lapis Bononiejifis mogte zyn.

Met Zuure Vogten maakte deeze StofFe geene

opbruifching ; ja zy hadt geen de minfle aandoe-

ning van de genen die 'er op gegooten waren.

In 't Vuurfprong zy tot fyn gruis van één, en

zy werdt door 't branden wit, doch een roode

Kalk was 'er door verfpreid, welige in koleur

zeer veel geleek naar Colcothar of Cröc^j vanY-

zer. Gebrand zynde, met eene brandbaars

StofFe
,
gaf zy een fterken Zwavelftank van zig,

gelyk Pleifter {Gypfimi]. Ceen ander Metaal

heb ik 'er in gevonden dan Yzer, en dit zo wei-

nig, dat hetzelve maar twee ten honderd be-

il. Dfifii.. P 4 droeg
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droeg tot het gevvigt van den Steen, meer of-

min 5 in yerfcheide deelen van denzelven.

Op aanleiding der Proeven van den Heer.

M AR G R A V I u s 5 1wyfelde ik wegens het Yzer,

onmiddelyk na het branden, of deeze Steen wel.

zou kunnen dienen om den BononifcbcnPhosphorus

te bereiden. En, zo wel om te ontdekken wat.

de eigenfchappen waren van deezen Steen, tot

welk einde men hem uit China hadt overge-

vcerd^ als om nog eenmaal te onderzoeken , of

de Proeven van gemelden Heer altyd daagden^

bereidde '\k den Steen volgens zyne Uitvinding,

doch bevond wederom , dat zyne Proeven goed

waren, dewyl de Steen in geener manieren ee-

nige Straalen naar zig trok, of in den duister

eenig ligt gaf. Wanneer ik de Koeken, die

naar zyn Voorfchrift van dezen Steen toebereid

waren , fterk brandde , verdween de roode koi-

leur t'eenemaal^ zy werden geheel wit,taame.

lyk Hevig, famenhangende en half.doorfchynen-

de. ZuUvS gaf my reden om te denken, dat

deeze Stoffe in China mede tot het maaken van

Porfelein gebruikt wordt. Tot verder Onder-

zoek, dienaangaande, mengde ik een weinig

van deezen Steen, dat ik tot een poeijer had

geftooten , met Potaarde die tegen 't Vuur kon,,

en brandde hetzelve. Dit mengzel, gebrand

zynde, geleek volkomen naar 'i Porfelein , uic-

g3nomen dat het niet geheel wit ware : 't welk

van de Pypen-Aarde , die ik 'er toe genomen

had.
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had, ontdaan kan zyn; aungezien dezelve, op,

zig zelf alleen flerk gebrand zynde, niet zoregt

•vyit wordt, als de Tabakspypen gewoonlyk,

die niet zo llerk wQrden gel)rand.

Uit deeze Onderzoekingen kan menbefluiten

1. Dat het geene Metaal-Erts maar eene

Steenagtige Stoffe zy.

2. Dat zy de zelfde beginzels heeft als het

Pleifler: bellaande, naamelyk, uit eene Kalk-

Aarde, die met Zwavelzuuren verzadigd en

gantfchelyk verbonden is, als ook uit een wei-

nig Yzer.

3. Dat deeze onderzogte Stoffe de Bonofiifche

Steen mot -is , dewyl dezelve geen Yzer in zig

bevat, door het welke in de gemelde Stoffe ver-

oorzaakt wordt, dat zy geen Ligt kan geeven,'t

welk de voornaame eigenfchap is van dien Steer»

4. Dat deeze Chineefche Stoffe , ten opzigt

van haare zwaarte en natuur, juift het gene is,

dat Dr. P o t t genoemd heeft Marmor Metalli-

^««2 (Metaalagtig MarmerJ, 't welk niet, voor

dat het gebrand is , met Zuuren opbruifcht (a)

:

want deeze Stoffe bruifcht ook eenigermaate op

vsi%\ de Zuure Vogten , na het branden.

Uit de onderzoekingen van den Heer de
ReaumurIs bekend, dat Pleiller, in 't Vuur,

don-

(a) Zie zyn verder Onderzoek van Steenen en Aarde,

of Lithogeognojiat

IL De£L. P 5
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donker Bouteille-Glas wit maakt, zodanig, dat

hetzelve even weinig doorfchynend wordt als

Porfelein. Daaromtrent is 't iets byzonders,

dat helder, ongekoleurd Glas van het Pleifter

niet wit wordt : maar alleen zulk Glas, 't welk

Yzer in zyn mengzel heeft , en deswegens zeer

donker is: als ook, dat Yzer anders het Glas

zwarcagtig maakt, en niettemin die eigenfchap

aan 't Glas geeft, dat hetzelve, door bymen-

ging van Pleifter, in 't Vuur wit wordt.

Wanneer nu eene Stoffe, welke als merk-

waardig uit China is gebragt, uit even zulke

zelfftandigheid beilaat als Pleiller, maar een

weinig Yzer in zig bevat ; wordende niettemin,

door ilerk gebrand te zyn, wit: en dezelve

geene andere aanmerkelyke cigenfchappen

heeft, dan dat zy de Stoffe van een Aarden vac

bekwaam kan maaken om tot Porfelein gebak-^

ken te worden ; zo is hier uit, naar 't my toe-

fchynt, met reden op te maaken

:

5. Dat die Stofte , welke zig op 't onderzoek

aan ons aldus vertoont, de Petuntfe zy, welke

in China tot het maaken van Porfelein wordt

gebezigd.

H.

BE-



BESCHRYVING
AN DE Uitwerkingen eenes

DONDER.SLAGS,
GEVALLEN IN DE KERK VAN 'T DoRP

ALFWA IN GOTHLAND.

(©CC ^6n. ©tljweb. %taU\m ha ^ijfmfdjdftm

%hl)((nUmwn/ üufbaè^d)ï ï7S3'

XV..'Deel, bl. 80.)

DEn 19 July van 't Jaar 1752, omtrent ten

elf uuren, 's voormiddags, wanneer de

luiden naar de Kerk gingen, veïtoonde zig in

't Noordweften een dikke Wolk. Onder de

Predikatie werdt een taamelyk fterke Donderflag

gehoord , waar na 'er aanflonds een kwam , die

nog harder was , met zwaaren Blixem en veel

Geratel. Deeze Slag volgde onmiddelyk op den

Blixem , en na denzelven werden de uitwerkin-

gen daar van , aan het Gebouw , aldus bevoi;-

den.

De Spits, welke uit Eikenhout , met een yze-

ren Spil daar boven, beftondt,was van den Too-

ien, aan 't Weft-end der Kerk, geheel afge?

fmeeten en aan ftukken geflagen. Aan de Oofte-

lykc en Zuid-ooilelyke zyde des Toorens waren,

op verfchciden plaatfen , Planken weggerukt. E-

ven alzo was het gefceld aan de Noordelyke zy-

de van 't Kerkedak , digft aan den Toeren , al-

II. Deel. waar
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waar men een deel der bovenfle Planken , wel-

ken langsheen met het Dalc lagen , afgefcheurd

,

doch <^ie overdwars, tegen het Dak aan, ge-

plaatft waren, onbefchadigd vondt. Een Balk

der genen, daar het Dak op ruft, was dwars

afgellagen, en daar onder, van buiten aan de

Noordzyde der Kerk, vondt men den Muur,

van 't Dak af tot aan zynen Voet, ter wydte

van een Vingerbreed, van een gefcheurd: zyn-

de om laag, tegen den Muur aan, een hoop

Aarde opgeworpen.

In den Zuider ingang van de Kerk was een

groote M^^merlleen , lang vyf vierendeel Elle,

van den Onderdrempel naar buiten uitgefpron-

gen. Van de Deur , die naar den Muur toe

open ftondt, was, in de voeg, een Splinter

afgeflagen. Den Muur, diglt aan de Deur,

vondt men onbefchadigd, doch om hoog wa-

ren 'er drie Gaten in denzelvcn, het grootfte

van Avydte als een Vuifl:. Aan den Pylaar, naafl

^an den Deur, vier Ellen van den Vloer, werd;

in een Steen een Gat gezien, dat twaalf duin)

lang was en drie duim breed.

Ongevaar een half Elle benoorden de Kroon

tegenover den Predikfloel, was in hetPleifter-

werk, aan- den Muur, een langwerpig rond

Gat, twee Vierendeelen hoog en een Vierendeel

breed.

Aan den Predikfloel hadt het Vuur een ver-

gulden Lyfl getroffen , en was langs denzelvep

tot
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tot eenigen afHand voortgegaan, wanneer het

eindelyk, door de voeg heengedrongen zynde >

een kiemen Splinter hadt uitgeflagen, zo groot

als een enkele Slant (a): verder was het, langs

dien zelfden Lyft , tot aan de Deur des Predik-

ftoels voortgeloopen. Deeze Lyfl, gelyk ook

verfcheide van 't zelfde foort aan den Voet des

Kanzels, benevens eenige Verguldfelen aan de

Ëap daar boven, zagen, by plekken , zwartagtig

blaauw j en , dat aanraerkelyk is , men vondt , bui-

ten deeze vergulde Sieraaden, aan den gantfchen

Pfedikftoel geen merkteken van eenig Vuur (b).

Vier Perfoonen, waar van 'er twee in ieder

der Banken zaten, die digft by de Kerkdeur zyn,

hadden van den Donderdag èenige Pyn in de

Beenen , welken by eenigen agt dagen aanhieldt.

Een andere in den derden Bank, van de Deur

af naar vooren toè , naaft by den Pylaar , werdt

flerker getroffen dan de voorgemelden ; viel van

zig zelve en moeft uit de Kerk gedragen wor-

den, waar na zy nog eenigen tyd over hevige

Pyn in de Beenen klaagde. In eene van de

Vrou-

(a) Dit is een Stuk Gelds of Penning in Sweeden.

(b) [In het I. Deel deezer Verhandelingen,
bladz. 605, is aangetoond, hoe men het Elektrikaale

Vuur langs de Vergulde Streepen of Linien, die op den

Band van een Boek zyn, kan doen voortloopen; wa^r

uitdeovereenkoniftvan de StofFe des Donders of Blixems,

met die der Elektiiciteit , nader fchynt te blyken. Zie

bl. 625.]

II. Deel.
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Vrouwen Stoelen, .midden in den Gang, daar

eenige Perfoonen zaten, werdt eene Vrouw,
die zig in 't naafte aan de Muur bevondt; van

den Donder getroffen , dermaate, dat zy in on-

magt nederviel, en federt, vyf of ze§ weeken

lang, een nog heviger Pyn dan de anderen moefl:

uitftaan, fclioon men, uitwendig, geen de minfle

befchadiging aan haar Ligbaam kon befpeuren.

Den Predikant , Heer Lah Malmften , die

toen aan 't prediken was , werdt zyne Paruik in

brand gefloken, en brandde helder gelyk ver-

fcheidene van de Toehoorders hebben gezien*

Hy zelf viel in zwym , en werdt uit de Kerk

gedragen , zonder eenig teken van leeven. Na
drie kwartier uurs kwam hy weder tot zig zel-

ven , en toen wierdt men de volgende Toeval-

len aan hem gewaar.

Het Hair, zo wel dat van zyn Hoofd als

van de Paruik , was boven op en agter aan het

Hoofd, vo-ornaamelyk ter regter zyde, gezengd

en in de war geraakt. Daar onder vondt men,

ter regter zyde, by de Halswervelen, de Pluid

volkomen afgebrand, zo dat> het Vleefch bloot

lag, tot beneden aan de Oxel, van w^aar drie

roode Streepen kwamen, twee Vingeren breed

^

de eene over het regter Schouderblad buiten-'

waards loopende, de andere over den boven-

kant des Arms tot aan den Elleboog , de derde

van 't bovenfte Gewrifft des Arms tot in het bui*

gen. Op 't midden van'tdili der regter Dye,aan

de
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de buitenzyde , begon een Streep , die voorwaards

over de Dye en Knie, en verder nederwaards

over 't Scheenbeen voortliep tot aan den grootert

Toon. Deeze Streepen verdweenen na eenigen

tyd, zonder dat 'er het Vel was afgegaan. De

Haairtjes van de Huid waren , op de getroffen

plaatfen, ten deele afgebrand, ten deele by el-

kander gedraaid.

Vier wecken lang heeft hy niet kunnen flaapen,

en onderwylzwaare Pyn geleeden in zyne Arm^n

en Beenen, doch meefc en langduurigft in den

regter Arm en 't ilinker Been , daar hem de A-

derlaating werdt gedaan. Doch, 't geen byzon-

der is, op de plaatfen , daar men de tekenen der

treffing van den BUxera zag , hadt hy geen Pyn.

In de Mannen-Banken hebben verfcheiden Per*

foonen eene fterke Hitte omtrent deBeenen be-

fpeurd. De Donderflag voorby zynde , was de

Kerk vol Rook en Zwavelflank, ja omtrent den

Predikftoel was een zo dikke Rook , dat de genen,

die verft daar van in de Kerk zaten , niet konden

zien, of de Leeraar nog op Stoel flond of niet.

Een Boer, die toefprong om denzelven te hel-

pen, toen hy in den Stoel nederviel, berigt,

dat hy, in 't opkhmmen van de Trappen, een

zeer zwaare Hitte ondervondt , met een zo fter-

ken Zwavelflank , dat hy 'er bykans van vet-

ftikte.

H.
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WAARNEEMING,
Aangaande een MAN

DIE VAN DEN

DONDER
WAS GETROFFEN;

DOOR

M" H E N R Y,

Heelmeefler te Auxerré.

(RecueilPeriodiqued'Obfervat. de Medecine, Chirurgie, Pbar-

macie, f^c. Janv. 1757. p. 19O

DE Donder is, van alle Verhevelingen, de

viugtbaarile in Wonderen, 't Is eeii

Proteus y wiens loop men niet kan nafpooren,eti

waar voor men dikwils werks genoeg heeft zig te

hoeden. Door haare Slagen vervult zy 't hart der

meefle Menfchen met fchrik, en door haare

uitwerkingen wordt zy een Onderwerp van ver-

wondering voor de Philofoophen. Ontelbaare

Voorbeelden hebben doen blyken , dat men wel .

verre was van de eigenfchappen te doorgronden

van dit Hemelfch Vuur, welks vorming, welks

gezwindheid in 't nederfchieten en oneindige

verfcheidenheid in zyne werking op de Lighaa-

men.
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men, bykans onbegrypelyk zyn. De Waar-

neeming, vyelke hier volgt > geeft daar van een

klaar bewys.

Den 23 Jiiny laadleeden , hadt een Voerman

van 't Gehügt Ss. Gervais^ aan den Drank ver*

flaafd gelyk dé meelte Luiden van dit Beroep

,

zig vol gezoop'en , fchoon nog ver van Huis

zynde. Hy wilde zig niettemin op wég begec-

yen , om tot zynent te komért , maar voelde

zig zó bezwaard, dat hy , ter halver wege gevor-

derd
, genoodzaakt was te gaan leggen in dé

fchaduw van een Boom. Kort daarna ontmondt

éen zwaar Onweder. De Donder viel op den

Bcom , floeg 'er de Bladeren af , en ver-

brandde dien tot Houtskool. Eindelyk ileldé

hy ook zyne woede op den armen hals in 't

werk. Hy maakte eerft , tuflcheh de twéé
Schouderbladen, een Gat, van vyf of zts Dui-
men lang, door den Rok, 't Kamizool en Hembd
zonder in het Lighaam te dringen : maar ondef
het Hembd liep hy, ter regter en flinker zyde,
langs de Rug, Lenden, Billen, Dyën en Schen-

kels voort, gaande onder de beide Hielen uit.

Aanftonds zengde hy alle HairtjeS, die hem in

den weg ontmoetten, maar het allerbyzonder-

fte in deezen is, dat 'er de Opperhuid, van dé
Schouders af tot aan de Hielen, door gefchroeid

werdt, en tevens tot kleine bondeltjes opge-
rold, van even gelyke grootten, die op eene re-

gelmaatige wyze, van vier tot vier Vingerbreed-
II. D£Ei:. Q ^gj^^
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ten, van elkander afgefcheiden waren. Het

Hembd, de Broek, Koiifebanden en Koufen,

waren 'er niet het minfle door befchadigd, uit-

genomen dat gedeelte van het Hembd , daar de

Donder was ingekomen. In 't uitgaan, is 't

waarfchynlyk 5 dat hy beide de Schoenen met

zig genomen heeft; alzo die, op eenen affland

van tien Schreeuen , half verbrand en als aan

flukken gefneeden, zyn gevonden.

Een oogenblik daarna , eenige Menfchen

deezen Man zie i de leggen buiten kennis, en

zig, als dol, over den weg rollende, bragtcn zy

hem iri het naafte Huis, om te tragten hem ee-

nige hulp toe te brengen. Men kwam my aan-

ftonds haaien, en ik vond hem in een zo gewel-

dige Raazerny, dat 'er zes mannen noodig wa-

ren om hem vaft te houden , terwyl ik hem een

flerke Aderlaating op den Arm deedt. Het

Bloed kwam 'er by verheffingen uit fpringen, even

of ik een Slagader had geopend : de Uitzinnig-

lieid bedaarde : ik herhaalde de Aderlaating, wel-

ke den volgenden dag van zeer goede uitwerking

was; want de Lyder kreeg, zes en dertig Uuren

na het Toeval, zyn Kennis weder. Toen was

het, dat hy zeer hevige Pynen gevoelde, van

de Schroeijingen hem door den Donder tocge-

bragt. Al wat in myn vermogen was flelde ik in

't werk , om die te doen bedaaren : zy gaven

,

geduurende eenigen tyd , veel Weiagtigheid

uit en verdiVeenen, na veertien dagen, t'eene

maal

;
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1

tnaalj wanneer de Lyder volkomen genezen was.

[Wy oordeelden het te gevoeglyker, deeze

Waarneeming thans by te brengen , om dat te voq-

ren, in het Ontwerp van den Heer Franklin,

Poflmeefler - Generaal van Penfylvanie te Phila-

delpbia , om de Verfchynzelen van Donderbui-

jen te verklaaren, bladz. ido, gefproken is vaii

't gevaar , 't welk men loopt, met in eeneDon-

derbuy te fchuilen onder eenen Boom.]

[Dewyl in 't I. Deel deezer Verhan-
DELINGEN, bladz. 622, gewag was ge-

maakt van de Proeven , die in Vrankryk gedaan

zyn, tot voortzetting der Ondervindingen vaii

Franklin, en beveftiging van deszelfs vermoe-
den, dat de Stoffe der Elektrijiteit niet inOniveers-

huijen alleen , noch ook enUel in de Wolken , maar
zelfs in de alUrbelderjie en op 't oog volkomen zuivere

Lugt huisveji'^ zo hebben wy dienflig geoor-

deeld, de Verhandeling van den U&erleMonnier

Öien aangaande , hier te laaten volgen.]

H;WWVVWVVVVw
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WAARNEEMINGEN
OMTRENT DR

ELEKTRISITEIT
DER

L U G T,
DOOR DEIf HEERE

L E M O N N I E R.

(Memoires de 1'y^cad. Royah des Sciences de Paris, Ann.
1752. p. 233.)

s
;'^Eclerd omtrent twintig jaaren, dat deNatuur-

_3 kundigen zig geduurig bezig hebben gehou-

den met de Elektrifiteit , is 'er bynaa geen jaar

voorby gegaan, waar ïn zy niet eenige ontdek-

kingen van aangelegenheid gedaan hebben , de-

welke onze kennis van den aart en van de ei-

genfchappen der Elektrieke Vloeifloffe hebben

vermeerderd. Ik zonde my hier beroepen kun-
^

nen op de Proefneemingen, welken heibyzon-

der onderfcheid ftaaven dat 'er is tuflen de üg-

haamen , die uit hunnen aartbekwaam zyn de uit-

yloeijingen der Elektrieke ilofFe over te draagen

of te (luiten ; op de gemeenfchap die 'er gemaakt

kan worden tulTen deeze ftof en de lighaamen

aan welken de Natuur dezelve heeft geweigerd:

op haare fnelle voortzetting dwars door 't w^ater

en de nietaalenj eindelyk op de vermaarde proe-
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ve van Leide, welke, der Natuurkundigen ver-

wondering opwekkende, aanleiding tot eene on-

eindige menigte van ontdekkingen gegeeven heeft.

Ik geloove echter niet, dat 'er onder deeze

allen, welken ik hier aanhaale, eenige ontdek-

king van zoo veel belang is gedaan, als die aan

de Akademie voor omtrent zes maanden wierd

bekend gemaakt, nopends de volmaakte gelyke-

nis welke men waarnam tuffen de Elektrieke flof

en de flof,des Donders. Voor lang hebben reeds

bekwaame Natuurkundigen zeer- veel overeen-

konift opgemerkt tuffen deeze en geene uitwerk-

felen van den Donder en die van deElektrifiteit^

en de geweldig fterke geyniler in de Leidfe

proefneeming , welke men te recht de blikfemende

noemt, heeft veele doen denken, dat een don-

derflag niet anders is dan de llag van eene zeer

groote Elektrieke geyniler.

Deeze overeenkomfl heeft onder anderen aan

den heere Frajiklin zoo onbetwiftlyk toegefchee-

nen, dat hy op dezelve een nieuw famenllel ge-

bouwd heeft om de Lugt-verhevelingen op te

loffen, en dat hy het ontwerp van eene befliffende

proefiieeming heeft voorgefteld, door welke het

gemaklyk zyn zoude de eenzelvigheit (identité)

van de elektriliteit en van den donder te betoogen.

Alles nogtans wat 'er deeze Natuurkundigen

van hebben gezegd, heeft men niet hooger te

boek moeten Hellen dan eene meer of min waar-

fchynlyke giffmg, tot dat de heer d" Alihard'ti

iL Dfijtt. Q 3 de
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(ie daadlykheid van heeft beweezeii door de

proefneeming, welke hy door eenen zyner vrin-

den heeft laaten doen en van welige hy aan de

Akademie bericht gegeeven heeft.

Zoodraa ik het verhaal en den uitflag van dee-

ze proefneeming heb geweeten , heb ik begree»

pen, dat zy op zeer hoogwichtige onderzoekin-

gen toepalTelyk kon gemaakt worden, en dat zy

ons groot licht kon geeven omtrent den aart der

elektriliteit des donders, en der verhevelingen

in 't algemeen ; waarom ik my fehikte om zorg-

vuldig alle de omftandigheden te onderzoeken

,

zoo dikwils 'er een onweerbuije zou opkoomen.

Ik maakte tot dit einde een zeer eenvoudigen

toeftel, welken ik in 't vervolg bevonden heb.

tot deze foorten van waarneeming zeer gemak-

lyk te zyn. Dezelve beftond uit een Hang van

twee en dertig voeten hoog, welke ik te Saint"

Germain liet planten in 't midden van een Gras-,

ftnk , op eene plaats daar zy volftrekt aan alle kan-

ten vry ftond. Aan haar bovenfl: uiteinde maakte

ik eèn.groote buis van zeer flerk glas vafl, de-

welke een blikken trechter droeg die fpits uit-

liep : omtrent het midden van dien trechter was

een zeer dun yzerdraad gebonden, lang omtrent

vyfdg vademen, hetwelk, zonder ergens aan

te raaken , met zyn endrulleop een zyden koord

,

horizontaal gefpannen in een overdek.

Des middags op den 7<i«" Juny 1752, alles zig

fehikkende tot een onweersbuije , had ik ter
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naauwer nood met de toerichtinii; van deezen

toeftel gedaan , ofik hoorde een donderflag, voor

welken een blikfem ging, die uit eene groote

wolk fchoot niet verre van de plaats daar ik

waarnam. Ik haafte my om het einde aan te

raaken van het koperdraad , op de plaats daar het

digt by het zyden koord aan 't yzerdraad was
vall: gemaakt; gezwind kwam 'ermet geweldee-

ne zeer (leekende geynfter uit , welke my op den

arm omtrent den zelfden indruk- deed gevoelen

dien de vonk uit de fles , in de proefneeming van
Leide , hervoortbrengt.

Ik herhaalde deeze proef menigvuldige reizen

geduurende vier of vyf uuren dat het onweder
aanhield. Verfcheiden perfonen , die 'er tegen-

woordig waren , wilden wel dezelfde beproeving
doen; zy flaagde altoos met dezelfde uitkomfte,

ondanks öea overvloedigen regen, die dikwils

in deezen tullentyd viel, en die gedeeltlyk de
glazen buis natmaakte. Verfcheidtne proeven
welke ik den tyd had te neemen, lieten mygeen
twyi'elover, of deeze elektrie keilof, met welke
het yzerdraad geduurende het onweder gelaaden

was , waren van den zelfden aart met die (lof.

fe, welke wy door wryvinge van elektrieke lig.

haamen verwekken : inderdaad, dit draad trok

na en flootte weder zeer levendig van zig weg
de ligte lighaamen, welke ik daar aan prezen-
teerde; de Elektrieke flof fchoot 'er uit, alknap-
|)ende , in vonken ; zy gaf ia de armen van

II- Dï£L. Q ^
. . ygr.
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verfcheide perfonen , die zig by de handen aan ei-

kanderen vafthielden , een aanmerklyke fchok;

zy ging door de punten van het draad uit in de

gedaante van een kuifje of vuurtongetje^ zyftak

voorloop en andere geeflen in den brand, zygaf

die byzondere lugt van zig uit, welke aan de

elktrieke ftofFe eigen is : met één woord, zy ver-

toonde in alle opzigten het geheele kenmerk te

hebben van de elektrike ftofFe , welke wy met onze

"Vverktuigen verwekken , en welk kenmerk deeze

ftof van alle andere vloeijlloffen onderfcheid.

De Hof, well;e wy door de wryving voort-

brengen en aan metaalen lighaamen van eene

groote oppervlakte mededeclen, heeft nog de

eigenfchap van zig in die lighaamen eenigen tyd

op te houden wanneer zy aan zyden koorden

zyn opgehangen en de lugt droog genoeg is.

Door de oppervlakten en lengten van die hg-

haamen te vermenigvuldigen, 'bedient men zig

met goeden uitilag van die eigenfchap, om de

elektrieke ftof als op een te ftapelen, en 'er de

uitwerkingen van te vergrooten. Op gelyke

wyze ben ik 'er toe gekoomen, om de uitwerkfe-

len van de elektrifiteit der wolken merkelyk te

vergrooten, door eene gemeenfchap te maaken

van myn yzerdraad met groote cylinders van ver-

guld papier en met verfcheiden buizen van blik

aan zyde opgehangen: met één woord, ik ben

in Haat om met de elektrifiteit der wolken de

zelfde uitwerkingen te doen, welke men met het

al-
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allerbefle elektrizeer -gevaarte hervoortbrengt.

Sedert de maand Juny tot op deezen dag

,

heb ik gefchiktelyk met deezen rayneii tocftel al-

le de uitwerkingen waargenoomen van de eiek-

trifiteit der wolken ^ en door middel van denzel- >

ven heb ik altoos haare allerminfte veranderin-

gen ontdekt. Meer dan eens heb ik de aanmer-

king gemaakt, welke de heer Delor aan de Aka-

'demie medegedeeld heeft; te weeten, dat de

groote wolken de elektrieke ftof tot by ons uit-

fchieten, zelfs wanneer deeze wolken nog zeer

verre van ons afzyn ; ook dat deeze ftof in hoe-

veelheid fchynt toe te neem.en , naar reden dat die

wolken aannaderen 5 enaf teneemen, naarmaa-

te zy zig van ons verwyderen.

Do-^zt waarneeming zou fchynen tebewyzen,

dat de onweerswolken lighaamen zyn die door

gemeenfchap fterk zyn geëlektrizeerd , die

rondom zig dampkringen van de elektrieke

ftoffe hebben , zynde zeer dik en van ecne

groote uit^elrrektheid , door middel van wel-

ken zy aan alle lighaamen , die 'er zig in op*

geflooten vinden , eene groote hoeveelheid

van elektrieke ftof mededeelen welke hoe-

veelheid te grooter is naar maate die lighaamen

in de dikfte beddingen van deeze dampkringen

gelegen zyn. Evenwel, wy vinden nog geene

eenvormigheid genpeg in de uitwerkingen der

elektrifiteit door de wolken voortgebracht, om
dit anders zo natuurlyk denkbeeld te durven aan-»

II. Duel. Q «j nee-
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neemen: in tegendeel heeft de overgangk der e-

lektrieke lliofFe, welke meermaalen door fchok-

kingen gefchied, onderhevig toegefcheenen aan.

groote onregehiiaatigheden , en in haareuitwer*

kingen hebben vvy veranderingen van zoo fcliie-

lyke toeneeming en vermindering waargenoo-

men , dat wy het tot nog toe by geene regelen

kunnen bepaalen. Om eenige order te houden

in de waarneemingen , welke ik te verhaalen heb,

zal ik eerft die gebeurde zaaken , welke my de

algemeenfte hebben toegefcheenen, en alles wat ik

het onveranderlykll heb bevonden, opgeeven.

i». Hetmiftbynaa niet dat de elektrieke fi:ofzig

in den tyd van een onweer openbaart, wanneer

het dondert of vveerligt; welvoornaamelyk wari-

neer 'er voor het onweder groote kalmte , en de

lugt warmer dan naar gewoonte, gevveefl is.

ao. Zy vertoont zig ook nu en dan, wanneer 'er

niet anders dan een enkele waarfchynlykheid voor

een onweer is , wanneer de hemel met groote

wolken bezet is die traaglyk voortdryven en by

beurten van den eenen na den anderen kant,

door twee flrydige winden
,
gevoerd worden.

30. Hettydftip, waar in zy allerovervloedigft

zig verfpreid, is eerder dat , waar op de wolken

in ftortregens ontbonden worden, dan dat^ op

't welk de donder zig allerfterkft laat hooren en

de blikfemflraalen geweldigfl op eikanderen vol-

gen. Deeze uitwerking is zoo gewoon, dat ik

geen zwaaien regen heb zien vallen, zouder dat

4e
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de tekenen van de fterkfte elektriiitcit voor af

waren gegaan en daar mede zig vergezelden,

Deeze waarneeming is eene der itandvalligften

welken ik gedaan heb^ naa ze verfcheiden maa-

ien te hebben hervat geduurende de zomer , heb

ik het genoegen gehad haar nogmaals beveiligd

te vinden op den 9, lo^, en ii'i=" van Novem-

ber. Op vei'fcheiden uuren van deeze drie da-

gen lieefc het by buijen zeer llerk geregend met

een Zuidweden wind , met ftortvlaagen even eens

als die van eene donderbuije; fchoon wy niet

een enkelen donderdag gehoord of eenen enke-

len blikfem vernoomen hebben.

Van 't begin deezer llortregens af en zoo lang

dezelven duurden , zyn myne yzerdraaden zoo

fterkgeëlektrizeerdgeweeft, dat niemand, twee

maaien kort op elkander, de vonken daar uit kon

trekken, en dat men herhaalde keereri de voor-

loop in een metaalen bakje in brand kon fteeken.

40. De kalmte , welke gemeenlyk voor de re--

gen vlaagen van een onweer gaat, houd op 't 00-

genblik op , als de elektrieke flof zig begint te

verfpreiden; en ik heb opgemerkt, dat de wind
zoo veel te 'geweldiger opftak , als deeze flof aan

de werktuigen overvloediger te zien was.

50. Eindelyk, zoo ras de Ingt begint bevog-

tigd te worden, hetwellv, gelyk men weet, niet

altoos een zeker uitwerkfel is van den regen , zoo

verdwynt de elektrieke flof ten cenemaal
, ge-

duurende eenen geruimen tyd.

II. D££L. > jS"aa«
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Naadat ik door deeze waarneemingen geleerd

had , dat de elektrieke flof geduurende een on-

weder en flortregen zig op myn yzerdrnadeii

zettede, wilde ik ook verzeekerd zyn, of zy
waarlyk uit de wolken van onzen dampkring
fchoot, en op hoedanige wyze zy van daar tot

ons overkwam. Tot dit einde heb ik een ftuk

van 't yzerdraad, omtrent vier voeten Inng bui-

ten het overdek, afgeiheeden, en in de plaats

daarvan een te deeg droog flukje zyden kooM
gebracht.^ Ik nam waar , dat geduurende de

donderbuije het yzerdraad clektriek wierd tot

aan dit nieuwe zyden koord toe , en dat het

gedeelte draad 't welk van 't einde van dit

koord tot in het overdek liep, gpen het minfte

teken van elektrifiteit gaf, tot dat ik alles we-

der op den ouden voet herilelde. Dit bewyil,

dat de beweeging der elektrieke flofie was,

van de fpits der Hang af na het overdek toe

;

en gevolgelyk , dat ze uit den dampkring

Icwam.

My dus voldaan vindende nopends dit eerfle

punt, wilde ik ontdekken of de hooge verhe-

venheid der ftang én de byzondere figuur der

fpitfe 5 in welke het gevaarte uitliep , oorzaaken

waren , dat de elektrieke ftof , zoo zigtbaar aan het

yzerdraad te befpeuren zynde , uit de wolke wierd

getrokken; dan, of wel deeze elektrieke ftofzig

zonder onderfcheid over de oppervlakte der aar-

de uitfpreidde, en even gemakkelyk kwam by de

lig-
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iighamen , welke digft aan die oppervlakte zyn , als

by zulken die hoog verheven daar van af (laan,

Om 'er zeker van te worden, nam ik zes vier-

kante ftaaven yzer van een duim dik, die ik ho-

mo/?/ö;^/ op fchraagen leide, op welke zy door

zts volkomen drooge fleffen van Glas onder-

fleund wierden. Ik maakte eene gemeenfchap

tuflèn deze zes ftaaven door middel van een ho-

rizontaal yzerdraad, 't welk uitliep op het zydeii

koord , dat in het overdek, daar ik in waarnam \ was

gefpannen. Deeze zes ftaaveii waren geplaatfl:

onder by de ftang van myn gewonen toeftel, en^

Honden niet hooger dan vier of vyf voeten van

de oppervlakte der aarde j eindelyk zy ftaken

niets fcherps in de lugt uit dan haare hoeken.

By de eerfte gelegenheid van eene donderbuije

was de elektriliteit zeer duidlyk te zien aan 't y-

zerdraad en aan deeze horizontale ftaaven , zulks

dat ik 'er vonken uit trok zoo fterk als ik ze» van.

de uitgeftrektheid haarer oppervlakten koE ver-

wachten •. waar uit ik befloot, dat de elektrieke

ftof tot aan het vlak der aarde komt.

Ik hing, door middel van zyden koorden , een-

groote blikken roeptrompet op, zoodat zy nu

eens hoj-izontaal dan recht over eind was. In wel-

ken ftand zy ook mogt zyn , wierd zy zeer wel

geëlektrizeerd , en even fterk naar my toefcheen

wanneer haar wyde trechter, als wanneer haar

mondftuk, op 't welk ik een fpits ftuk gezet had,

na om hoog ftond. Deeze proef derhalveii

II. Deel. toon-
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toonde niy, dit de elektrieke flof zig even zoö

wel in de iighaamen verfpreid, van welke ge-

daante zy ook zyn , als in zulken die hoog ver-

heven flaan en in eene fpitfe punt uitloopen.

Een'andere keer (^altoos geduarende een don-

derbuije) plaatilc ik my in 't midden van eeri

tuin op een droogen pekkoek ^ en ik ftak

myn linkerhand in de lugt op , om de elektrifiteit

te ontfangen: op 't oogenblik wierd ik geclek-

trizeerd en men trok uit myn aangezigt en ar-

men de vonken, even eens als of ik door den

glazen bol geëlektrizeerd geweefl ware.

Eindelyk , ik fneed een dennen tak van omtrent

negen voeten lang: ik liet 'er alle de bladeren aan 5

en ik zette hem in een koperen gieter welken ik

op den pekkoek plaatfle. De tak wierd op 't oo-

genblik zeer elektriek, en ik trok uit zyne blade-

ren zoowel als uit den gieter de Hchtvonken.

Met gelyken uitflag hebikzeerveele lighaamen

van allerhande foort geëlektrizeerd door ze op den

pekkoek te zettenden ik heb aan 't water, 't welk

in omgekeerde glazen tuinklokken flond, eene zeer

merklyke elektrifiteit meegedeeld, 't zy door ze

den regen van de onweersbuije te doen ont-

fangen, 't zy alleen door middel van de lugt.

Uit alle deeze proefneemingen blykt j dat in

een onweder de elektrieke flof uit de >volken

fchiet in grooten overvloed; dat zy zig, even

als de regen, over de gantfe oppervlakte der aar-

de verfpreid, en in alle lighaamen overgaat die be-

kwaam
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kwaamzyii om haarteontfangen, hoe danige ook

hunne gedaanten en (landen moogen zyn ; dat die

ilof, welke zig op puntige en hoog verhevene

lighaamen nederzet, niet belet dat zyzigookver-

ipreid op zulken die laag beneden by den grond

zyn, en dat wy haar met gemak ontwaar kunnen

worden , zoo menigmaal als deeze laafle lighaamen

maar rondom vry liaan en onderfteund worden

door anderen die elektriek zyn uit hunnen aart.

In den loop der waarneemingen, welken ik fe-

4erd de maand juny tot op deezen dag gedaan

heb, heb ik bynaa altoos kentekenen van elek-

trifiteit vernoomen, wanneer 'er eenige wolk

boven over mynen toeftel dreef. Ik heb de te-

genwoordigheid van deeze flof gemerkt; nu eens

uit de vonken welken ik door aannadering van

inyn vinger gewaar wierd , dan eens uit de aan-

trekking van de ligte ftofvuilnisjes wanneer de

elektrifiteit te zwak was. Deeze uitwerkfelen,

min merklyk in der daad dan die in eene don^

derbuije te verneemen zyn, vertoonden zig be-

ftendiglyk, ook dan als 'er geen donder ofregen

aan de lugt was. Deeze waarneeming, die my
aandreef om zeer dikwils het nieuw elektrizeer-

tuig te gaan zien , heeft my eene andere doen

ontdekken van veel grootere aangelegenheid.

Op een dag in de maand July, prezenteerde ik

des morgens ten negen uuren wat flofvuilnis

aan *t einde van 't yzerdraad^de hemel was toen

volmaakt helder, en niet een wolkje was 'er

_ .
U, Dssu. bo»
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boven de kimmen te zien: daar woeieene kleine

noordooflen wind, welke de lugt droog maakte.

Ik was zeer verwonderd te zien, dat myn y-

zerdraad zeer fterk het ftofviülnis na zig trok

:

deeze waarneeming mocft dieper indruk op my
gemaakt hebben dan zy toen ter tyd deed : Ik

verzuimde haar te hervatten, en al te ligtvaar-

dig fchreef ik deeze uitwerking toe aan de groo-

te droogte van de lugt, onder begunftiging van

welke dé elektrifiteit
5
geduurende de nacht door

de eene of andere wolk overgebracht zynde, zig,

naar myne gedachten, zeer wel aan het werk-

tuig vailgehouden kon hebben ; alzoo 'er niets

geiiieener is dan te zien dat de metaalen deelek-

trifiteit, welke zy ontfangen hebben, blyven

behouden wanneer de lugt zeer droog is. In 't

kort^ het was eerfl op den ii^'^'^ van September

•dat ik begon te gelooven, dat de elektrifiteit

in de. lugt verfpreid kon zyn zonder de tegen-

• woordigheid van eenige wolk. Dien dag woei

'er een fterke en te gelyk zeer drooge zuide-

vv'indadie,vantyd tot tyd opfteekende, van een

ichriklyken orkaan, byna op een en 't zelfde

uur over een gedeelte van Vrankryk meer dan

honderd mylen ver ontftaande, wierd gevolgd.

Deeze ftorm was , volgens gewoonte , verge-

zeld van zeef veel elektrifiteit, doch van dewel-

ke geen blyk ter wereld overbleef naa 't eindi-

gen van 't onweer. Evenwel, 's anderen daags

morgens , vond ik dat het yzerdraad by aanhou-

dend-
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'dendheid het ftöfvuilnis na zig trok, en bleef

aantrekken tot in den nacht.

Deii gantfen dag was de hemel zeer helder, eri

zeer droog; men zag 'er niet dan eênige kleine

wolkjes, afgefcheideh van dkanderèn, dewel-

ken een (terke wind Uit het ooftèn met de groot-

fte gezwindheid voortzette. In de ruime tus-

ientyden
,
geduurende welken 'er niet een wolk-

je boven ons overdreef, zag ik zeer Önderfchèi-

denlyk veel elektrifiteit. Eindélyk jaagde de

wind alle wolken büiteh déri horizon , eti de elek-

trifiteit bleef zig met dezelfde kracht vertoorieil.

. Vandieii dag tót het einde van de maand October

is het weeder even mooy gebleeveri; de zon is opge-

koomfen en ondergegaan, geduuirendé meer dan zes

Wèeken , zonder dat haar licht door eénige wolk

verduifterd , noch zelfs door eenigen dikken damp
verzwakt geworden is ; de droogte, welke op de il

dag de oofte wind voortbracht, week des avonds

voot den dauw , die dé lugt bevogtigde by nacht.

Ik heb niét opgehouden , geduurende deezè 2es

agtereenvolgende weekeii, allen dig , de teekënen

der elektrifiteit te verneemen ; zy was wel zwak-

ker dan die ons door groote wolken wordt aan»

gebracht, maar 2y was echter altoos flierk genoeg

om het ftöfvuilnis , op den affi:and van drie en

vier liniën, aantetrekken , en meermaaten, oni

kleine geynfi:ers voort te brengen.

Wel ras heb ik bemerkt, dat de elektrifiteit op'

*t ondergaan der zön by trappen verminderde;
II. Deel, R eü
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en dat zy geheel en al verdween een of twee uu-

ren daar naa; maar ook heb ik vernoomen datzy

regelmaatig wederkwam , omtrent te agt ofnegen

uuren 's morgens. Ik twyfelde ofzy door den dauw
onderfchept wierde, dewelke, zig des nachts op

de glazen buis zettende , haar de hoedanigheid

van een elektriek lighaam deed verliezen, en haar

bekwaam maakte om de elektrifiteit van 't yzer-

draad te laaten doorflippen ; te meerder omdat dee-

ze buis haare natuurlyke eigenfchap, van de elek-

trifiteit in haaren voortgangk te fluiten , weder-

kreeg, zoodra de zon haar genoeg verwarmd had

om alle vogtigheid te doen opdroogen.Mynegif-

fmg hieromtrent wierd bewaarheid, zoodra ik

myn yzerdraad vaflmaakte aan een zyden koordj

dat droog en gebonden was boven aan de flang:

naa verloop van vyf of zes minuuten openbaarde

zig de elektrifiteit zeer kennelyk, en bleef zig

vertoonen den gantfen dag, tot dat het zyden

koord op gelyke wyze door den dauw , die te-

gen den avond viel, bevogtigd wierd.

Om deeze ongelegenheid in 't toekoomende

te verhoeden, heb ik dwars over een grooten

tuin een yzerdraad gefpannen, van omtrent 300
vademen lang, het welk, vier keeren door myn
venfier in een van die van 't Kafleel van Sainf

Germain gaande, aan zyn uiteinden en bogten,

door middel van zyden koorden , die aan den

grond van elke kamer vaflgehecht waren, op-

gehangen was : deeze koorden waren door dit

mid-
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middel fchuil voor den regen en voor de groote

vogtigheid van den nacht.Sederd heb ik ze ten allen

' tyde genoegzaam beftendig elektriek gevonden

;

ik zeg genoegzaam beftendig, omdat ikzeeenige

reizen zonder kracht gezien heb , vooral in 't begin

varideeze maand, zyndeeen dag, op welken deé

morgens de lugt uittermaaten vogtig was, naaeen

regen,die met een zuidwellen wind gekoomen was.

Ik begreep dat'er, om de elektrifiteit weer te

voorfchyn te brengen , niets anders ware te

doen, dan de zyden koorden wel te droogen^

zynde het zeer natuurlyk te denken, dat de vog-

tigheid, dewelke zeer groot was , de koorden

had nat gemaakt, zynde doorgedrongen tot ia

de kamers, daar de venfters van hadden open-

geftaan. Maar hoe zorgvuldig ik ook die koor-

den droogde, ja zelfs andere nieuwen en vol-

maakt droogen in de plaats ftelde, ik vernam

geen het minfte teken van elektrifiteic, dan naa.

verloop van eenige uuren , toen de vogtigheid

der lugt en de nevel door een zagten wind uit

het ooften een weinig verdreeven waren.

Gelyk het nu uit alle deeze procfneemingen

fchynt te volgen, dat de elektrieke ftof in de

lugt verfpreid is , dat zy zigtbaarder te vemee-

men is by droog weeder, dan wanneer de lugt

vogtig is, en dat daarbenevens deeze natuurly-

ke elektrifiteit in alles gelykt aan die, welige wy
door onze werktuigen verwekken ; zoo heb ik

ook gedacht, dat \7y de lugt konnen aanmérkeii

IL D££L. R 5
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als een magüzyn van de elektrifiteit, welke wy
elk oogenblik uit onze glazen bollen , buizen , en

in 't algemeen uit alle elektrieke lighaamen , die

verwarmd en gewreeven worden, kunnen doen

voor den dag koomen. Ik weete wel, dat dit

denkbeeld volftrekt llrydig is tcgens dat van ee-

nige Natuurkundigen, en byzonderlyk van den

heere Watjon , die , na eene zeer vafte proefnee-

ming, welke hy hieromtrent gedaan heeft, ver-

zekert , dit de elektrieke flof uit de aarde komt

en na den glazen bol klimt door de pooten van het

werktuig, naar maate hy gewreeven word , en dat

dour de inftrumenten zoowel als den perfoon, die 't

wiel draait, op goede pekkoeken te zetteneer geen

blyk meer van elektrifiteit zal zyn. Echter durf ik

aan den uitflag dier proeve twyfelen , alzo dezelve

my tot hiertoe nooit gelukt is, welke moeite ik ook

genoomen hebbe , zelfs om aan goede koorden van

zyde een elektrizeergevaarte met al zyn toeftel op

te hangen , ten einde het toch wel te deeg zou

vry geplaatft zyn. Ik heb 'er nogtans altoos veel

elektrifiteit mede verwekt, dewelke zeker van

nergens dan uit de lugt kon koomen en die elek-

trieke ilof, welke ik op zulke wyze voort-

bracht, ging niet alleen over in eene groote blik-

ken buis , die tegen over den bol in zyden koor-

den hing, maar ook tot in my zelf ^ die den bol

wreef; in hem^ die het wiel draaide, en einde-

lyk in den tafel , op welke het werktuig Hond.

Nog blykt 'er uit de voorverhaalde proeven te

vol-

\
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volgen, dat de lugt van onzen dampkring niet moet

worden aangemerkt volftrektelyk als eene vloei-

{lof, welke oorfprongklyk elektriek is , omdat zy

de flof der elektriiiteit. overbrengt, en haar vafl-

houdt; echter, datdeezellof met zoo veel gemak

uit de lugt overgaande in metaalagtige , dierly-

ke of groeijende zelÜtandigheden, meer betrek-

king fchynt te hebben tot dee^e yerfcheidene

zelfftandigheden dan tot de lugt.

Ook volgt dat de elektrieke flof zig gewilliger

vereenigt met het water dan met alle andere lig-

hamen, naardien de groote vogtigheid der lugt

ons die elektrifiteit ontneemt ^ die mooglyk in den

dampkring verfpreid is , en haar belet zig voor ons

gezicht te openbaaren. Eindelyk volgt uit deeze

proeven nog, dat de elektrieke vloeiilof , eene der

werkzaamilcn en beweeglykften die wy kennen,

welker fyne en doordringende deelen nu en dan be-

kwaam zyn in brand te vliegen,en zeergeweldaadi-

ge uitwerkingen voort te brengenjdatjZeg ik,deeze

vloeiflofgroote betrekking heeft met den donder,

den wind , den regen , en met de andere verhevelin-

genjdat zy wezentlyk verfpreid is in de lugt , welke

wy inademen , en onophoudlyk toegepaft word aan

onze en aan alle lighaamen, die in de natuur zyn , 't

zy dierlyke , 't zy groeijende , op dewelken zy niet

miflen kan grooten invloed te hebben , en eene on-

eindige menigte van uitwerkfelen voorttebrengen,

welken de tyd miffchien voor onze onderzoekingen

zal blootleggen. N.
II. D^EL.

\\ ^ ON-
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OJEVAAREN
OVERWINTEREN.

(J. T. Klei n. Hift. uivium, Prodr, p, 220 )

ARiSTOTELES zegt in zyne gefchiedenis

. der Dieren met twee woorden (*), de

Ojevaar verbergt zig. Hy ftelt de vogelen , die

zigverbergen y tegen over die na elders verhuizen.

Anderen onder de Ouden verzekeren , dat de

Ojevaaren van lugt- en land-flreek veranderen:

maar zy verklaaren niet te weeten , waar zy na

toe trekken. Anderen wederom wyzen ons als

met den vinger de plaatfen, daar zy deeze na

elders verhuizende Vogelen met geheele legers in

de lugt hebben waargenoomen , en berichten

ons, dat die Ojevaars uit Noordlyke Landen

kwamen; zig miflchien vall verbeeldende, dat

'er nergens op aarde daji alleen in 't Noorden

Ojevaars huishouden. Sommigen eindelyk doen

decze vogelen , even als de Zwaluwen , iii 't wa-

ter zinken en onder het ys overwinteren. Laa-

ten wy, eer we dit bepleiten, vooraf hooren

wat deézen en'geenen 'er ons van verhaalen.-

§1.

(*) Arist. Hijïaria Avium,\mi. 16.
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§1.

Plinius (a) verklaart rondelyk, enditftrekt

hem tot eere, „ dat het by ondervindinge nog

5, niet blykt, uit welke plaatfe de Ojevaaren kdo-

5, men, of na welke plaats zy zig begeeven".

Colerus enGESNERUS, met anderen , heb-

ben niets by deeze verklaaring.te voegen. „Men
5, heeft", zegt Fr. Vel ez (l?'), „ nog niet in 't

5, zekere ontdekt, waar van daan de Ojevaars

„ koomen, of waar zy na toe gaan". Albe e.

tusMagnus fc-hryft (c), „ dat men nog niet

„ ontdekt heeft waar zig de Ojevaaren /dhuil

„ houden, komt daar van daan , omdat, NB.

55 zy zig in de poelen en gaten der moeraffen,

„ even als andere zig fchiiilhoudende vogelen,

„verbergen". Hy berispt S o lin us van on-

waarheid, daar deeze verhaalt, dat de Ojevaa-

ren dien, welke de allerlaatfte aankomt, ver-

fcheuren . AMBROsiusf^J zegt , „ dat deeze

;, vogelen na de meefle plaatfen van het Ooften

„ trekken": En Isidorus bericht (ej, dat

„ de Ojevaaren, de boden van de Lente, met
„een geheel heyr zig na Afië begeeven"; het

welk SoLiNUS uitlegt wegens Phytonië, eene

land-
(a) Plin. X. 23.

(b) In zyn Boek over de Dieren, gedrukt te Madrid.

1613- P- 272.

(O Lib. XXIII.

(d) A MS K.'Hexaem. L. V. c. XIX. Tom VI.

(e) IsiD. Orig. XII. c, VII. p: 171,

II. Deel. R 4
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landftreek in Afië , die vol opene velden is , daat.

de Ojevaaren in den tyd hunner eerfte a,ankora-

fce na toe vliegen ^ en hy voegt 'er by, dat zy

den geenen , die 'er 't laatft aankomt , verfcheuren.

Op gelyke v/yze noemt de Bruin Afië als de

plaats der Ojevaaren (^). En volgens het Dag-

verhaal der Hollanderen, in den jaare 1597,

hebben zy op hunne reize, omtrent de Stad Ba-

lamhar , op 't eiland Java , den 22^'*" van Janua-

yy, een groot heyr van Ojevaars gezien (^j.

§ II.

(a) Vo'jage au Levant, c. LXXII. ,, By dit verhaal voeg

»> ik eene zaak, welke my door verfcheidene lieden ver-

„ zekerd is, te weeten , dat 'er van tyd tot tyd uit Egyp-

,. te zekere vogelen koomen, die men in 't ArabiesGor

j, noeint, welken niet kwalyk'naar Eendvogelen gely^

5, ken.— Het zelfde zegt men van de Ojevaaren. Tot

,, nog toe heeft men met geene zekerheid geweeten, wei-

,, ke de plaats zy waar zy na toe gaan, wanneer zy ons

„ verlaaten. Als een ontwyfelbaare waarheid wil ik niet

„ opgeeven 't geen ik hier i^egge, maar men heeft myver-

„ zekerd, dat ver aan den anderen kant der Jordaan de

„ ftreek is . daar zy zig na toe begeeven , en wel in eene

„ plaats, -welke de Grieken Eremos , d. i. woeflyn, noe-

„ men. 't Is eene plaats , daar men nooit na toe gaat,

„ omdat zy vol rietboiïen en de kigt aldaar zeer heet is.

,, Zy koomen 'er in Wynm'aand, en daar zyn 'er die zig

„ begeeven na Egypte".

(b) Op den 22ften January hebben wy aldaar, (aan den

vloed die door Ba'an^har loop) groote menigten van Oje-

vaaren , zoo vjy meenen
,
gezien. Men weet in 't Vader-

land niet waar zy heen gaan. Wy denken dfit zy zig hier

des winters ophouden, zynde het, omtrent deezen tyd,

recht winter in ons Land. Vergelyk Schwenk/eld p.

23(5- .
•

'
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§11.

Jn eene byzondere waarneeming, door Clu-
sius verhaald, bericht ons Bellonius het vol-

gende: „Toen ik, op deni24^'^"(*), NB., van

„ Auguftiis 5 omtrent AUdus was , heb ik eene

5, zeer groote menigte Ojevaaren gezien , by

,, giffing wel 3 of 4000. Zy vloogen van Rus-

i^ land tnTartarye y en trokken in een kruis den

„ Hellcfpojit over, en, toen zy boven J'if/ï^ö'öjwa-

5, ren, draaiden zy met eene lange zwaai om,

5, tot dat zy allen in een kring by elkanderen*

„ waren. Daarvandaan verdeelden zyzig, eer

„ zy verder van de Propomis vertrokken, ia

5, kleiner troepen van twintig of wat meer

j, ftuks, en volgden toen eikanderen zuidwaarts

„ aan" (a). De Heer Shaw verhaalt dat hy

Qnder den Berg Carmel Ojevaaren waargenoomeii

heeft, die uit Egypte kwaamen aanvliegen , en

midden in April Noord- ooilel^^k optrokken (b).

§in.

(*) [Bellonius zelf zegt, dit geval befchryvende

in zyn 2de Boek des Singularitez Obfervees. p^ 142, dat

hèt was op den 28il:en Auguftus.]

(a) Vergelyk Bello N. öe la Nat. des Oif. L. IV. p.

202, en elders; daar hy zegt, dat de Ojevaaren omtrent
Antiochie aan den Berg Amanm byeen vergaderen.

(b) Shaw Voyag. Tom. II. ^c. V. „ Omtrent het mid-

,, den van April 1722, ons fchip nog ten anker leggende

,, onder Carmel., heb Ik daar drie vlugten van Ojevaaren

„ gezien, van dewelken iedere meer dan drie urn-en

„ agtereen duurde, eer zy voorby was, en zig in de

„ breedte meer dan een half myl uitftrekte. Deeze
„ Ojevaaren kwamen uit Egypte , en trokken , naardien

„ de kanaalen van den Nyl en de Moeraffen, welken hy
II. D££L. R 5 „ alle
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§ III.

Dat de Ojevaaren, mooglyk duizend in ge-

tal, by een vergaderen en famen ter zelfder tyd

de vliigt opneemen en heengaan , heeft de on-

dervinding my eenigermaate geleerd. Ik was

eens met mynen vader goed.er gedachtenifTe als

Schryver, op *£ Konings laïl , omtrent S^ Bar-

tholomeus, ouden ftyl, naby de Stad Branden-

burg , in Pools Pruifen, op 't Adelyk flot van

zeekere Heerlykheid, welker grondgebied gere-

geld moeft worden. Ik had den gantfen nacht

over, tot vroeg in den morgen, zitten werken.

Der jonkeren kamerdienaar opflaande om my
warm water te bezorgen , had naauwclyks de

poort van "t hof ontflooten , of hy zag een groot

ftuk velds 5 't welk voor de deur lag, met eea

geheel leger van Ojevaaren bezet, en, zig eene

korte poos daar over verv/onderd hebbende

,

kwam hy my ten eerflen kennis daar van gee-

ven. Gaarne dit gepluimde heyr willende zien-

kwam ik terflond , naa verloop van omtrent drie

mi'

„ alle jaaren door zyne overftroomingen maakt, opge-

,, droogd waren , na het Noord-ooflen.

„ Men heeft waargenoomen, dat de Ojevaars, eer zy

„ uit het eene land na het andere trekken, vyftien dagen

,, te vooren uit alle de nabyge^eegene oorden op eene

j, ^^lakte byeen vergaderen, en aldaar eens daags eene

„ foort van Raad , Divan hier te land genoemd , met el-.

„ kanderen houden , om yaft te bepaalen , zoo als men

„ zegt, den juiften tyd van hun vertrek , en ook de plaats

5, waar zy zig na toe zullen begeeven".
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minuuten, voor de deur; maar zy waren reeds

v*^cg, en 'k kon noch in de lugt noch m het veld

eenen enkelen meer verneemen ; of fchoon 'er,

naar verhaal van den kamerdienaar , honder-

den, ofwelduizend, v/arenby eengeweeft. Ik

befchiildigde myn vriend, dat hy nog gefluimerd

had; maar, t' onrecht; vermits de drek van dee-

ze groote troep, zoo als zy op het veld lag, de

waarheid van 't geval bewees , en duidlyk toon-

de dat myn vriend volkomen wakker was ge-

weeft. Het fpeet my nog een geruimen tyd daar

naa , dat het my niet had moogen gebeuren waar

te neemen , na welke ftreek de Ojevaars waren

heen getoogen , of, links r^na Pok/?, of, rechts

af na den digtby geleegen FriJJerihajf, of, na de,

Oojlzee^ ofeindelyk, recht uit na Z>///Vj/^;;i/. On-
dertufTen leert ons dit geval eene uitzondering

te maaken op het zeggen van Bellonius,
daar hy fteUig verhaalt, „ wanneer de Ojevaars

„ heengaan, ziet men ze niet anders, dan in de

,, lugt, by een gefchoold aan troepen".

S IV.

Wy zullen ons niet ophouden met de verhaa.

len van Swalbacius, die de Ojevaaren na

Egypte; van Oppianus, die ze na Ethiopië;

van Faber en Schwenkfeld, die ze na

Afrika doen verhuizen ; als ook niet met de be-

richten van Ekbald VAN Lettau, en van
andere Schryveren : Waat uit het reeds gezeg-

II. Deel. ^^
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de is genoegzaam op te maaken, dat men we=
gans de Wintcrlegerffceden der Ojevaaren met
zekerheid niets vaft kan Hellen ; het welk wy nu

nog wat naader zullen opmerken.

Zeer twyfelagtig is het verhaal van Bellonius ,

hierboven, §11., gemeld, dat namentlyk de O-
jevaaren, welken hy by Abidus gezien heeft,

Noordelyke vogelen, of liever, Ojevaaren uit

ons land g^vjtt^ zouden zyn; naardien elk een

weet, dat de Ojevaars op den 2.1'"'=." Auguftus,

nieuwen ftyl , nog zeer gemeenzaam, by ons ge-

zien worden, als die niet dan naaStBardiolome-

us, ouden flyl, verdwynenj en 't kan hierom niet

weezen, datzy, die op den 4'*^" van September

uit ons land heen gaan , op den zelfden dag om-

trent Ahidus gezien zouden worden. Even twy-

felagtig is 't verhaal van den heer Shaw, die

ons bericht noordelyke Ojevaaren, uit Egypte

wederkeerende , pp zyde van den Berg Carmeh^

hebben zien voorby trekken. Want het midden van

April , ouden llyl , is zeer naa aan de maand May

:

maar nu, wy zien en hooren de klapperende Oje-

vaaren jaarlyks reeds by ons opdeni7'i«"of i8'*^»

van Maart, ouden llyl, ten zy het aUeftreng ge-

winterd hebbe; waar uit al verder volgt , dat de

Oj&vüaren , welken de gezegde Schryvers ge-

zien hebhen , in eenig ander werelddeel dan het

Noordelyke t'huis behoorden.

De heer Shaw ftelt vervolgends dit als eene

tweede oorzaak van 't heengaan der Ojevaaren

uit
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'uit Egypte, dat als dan, te weeten in de maand

April, de bevochtiging van het land geëindigd is,

dat de Nyl binnen zyne oevers weergekeerd,

en het omliggend gewefl, ten minden het laag-

fle land . alomme uitgedroogd is ^ waar van daan

het dan komt dat de Ojevaaren aldaar geene ver-

dere leeftocht vinden kunnen; maar die beroem-

de Schryver tafl hier in zeer merkelyk mis. Men
zou veeleer recht het tegendeel moeten zeggen ,

dat namentlyk de Nyl in de maand Jpril de E-

gyptife Landeryën noch niet bevochtigd heeft

j

én. dat de Ojevaars, (genoomen eens, zy trok-

ken na Egypte , uit hoofde van leeftocht) de

reize derwaarts dan niet , om 'er den winter

over te brengen tot aan April , maar wel om 'er

den zorher te vertoeven , onderneemeii zóuderi.

Want immers de Nyl begint Egypte eerfl te over-

flroomen in het laaft van April ; maar als de

zon omtrent; het teken van de Weegfchaal komt,
valt het water meer en meer van de landen , en

de Nyl zakt op den zevenden of agtften dag

van Oktober weer binnen zyne oevers; begin-

nende als dan eerft de landbouw aldaar; terwyl

deeze aanmerklyke rivier eene geheele maand
vroeger in Ethiopië zwelt en valt (*}. Hier uit

kan

(*) Plinius. L. V. c. IX. Seft. lo. Salmasius in

5(j/m. p. 436. Maillet. Defcr. de l'Egyptel.'p. 62- (Aoor
den Abt Mascrier.) Vergelyk Voyag. de le BRUiïf

,

(a Rouen) Tom. I. p, 471. not. a. & ïom II. p. 79. feqq.

II. DEEiL.
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kan tefFens worden opgemaakt, hoc verkccrde-

lyk de mecfte Schryvers bykans al het Noords

gevogelte, odkhttlVatergevogelte^ nadenNyl,

Leeftochtshalve i, om na niet te zeggen, teneinde

aldaar jongen te broeden , doeli vertrekken ;'

daar deeze rivier des winters gants niet groot

en op verfclieidene plaatfen doorwaadbaar is.

Egypte heeft (a) zyn eigen Ojevaaren, Ibis ge-

naamd, met een voor over gebóogen bek (b).,

welke vogel van ouds by de lands-ingezetencn

in groote eere gebonden wierd. Daar zyn ivit-

ten en ook zwarten , evengelyk wy mede den

witten en den zwarten Ojevaar hebben. De
zwarte Ibis word omtrent Damiaten, de witte

overal in Egypte gevonden : zulks dat de Eg^^p-

tenaars onze Ojevaaren of Reigeren niet noo-

dig hebben om de Slangen en andere fchadely-

ke Infekten van hun land weg te neemen,

Wyders laat ik het ook aan 't oordeel van den

Verflandigen Leezer , of het verhaal van den

hee-

(a) [Met dit zeggen van den hcere Klein ftrooktniet

zeer het geen de vermaarde heer Sn aw ons bericht p.

428. „ De Ibis, welke van ouds aan elk Gezin bekend

„ was, is thans uittermaate raar geworden; hoewel 't

,, gebrek daar van genoegzaam vergoed word door deö

„ Ojevaar",]

Q>) Zie 'er de Befchryvingen van by B E l l o n. & W i l-

LUGHBy:PLUTARCHUS,^LIANUS,VoSSIUS,JOX-
STON, Maillet, &c. Nehem. Crew. Ml/f. Rrg*

p. 64.
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heere de Bruin, §I., wegens de verblyf-

plaats der Ojevaaren in de ontoegangklyke woes-

tynby den Jordaan^ niet mede op te loflen voet

ftaa, en dat wel te meerder, omdatdie^cZ'rj/üer

zelf 'er geen vall geloof aan (laat. Des winters is

•de Jordaan binnen zyne vry hooge oeveren door-

waadbaar; en de gezegde heyrlegers van Oje-

vaaren zouden aldaar niet veel kunnen opdoen.

In April , als wanneer deeze vogelen by ons in

't Noorden reeds te broeden zitten, zwelt die

rivier eerft, van wege de fmeltende fneeuw, en

begint als dan eerft de omliggende landflreekén

onder water te zetten ; het geen ook de H.

Schriftuur flilzwygends beveiligt ï. Kron. XII.

15. Ook heb ik niet kunnen vinden , waar die

byzondere woeftyn agter of op zyde van den

Jordaan geleegen zy , nog by den kleinen Jor-

daan, zoo genaamd, noch hy dtn grooten , die

in dedoode Zee uitloopt. Weinig betekent het

ook by my, dat de zyden van deeze rivier hier

en daar met rietboffen bezet zyn; want zoo is

het op gelyke wyze gefield met veele andere

rivieren, en ik zou niet gelooven , jdat de Oje-

vaars de vermaarde rietvalleye betrekken gaan.

Om nu niet in 't breede aantedringen , dat de

geweflen van den Jordaan het gantfe jaar door,

genoeg bekend zyn om in 't zekere te weeten

of de Noordfe Ojevaaren daar te famen koomen,
en 'er hun winterlegerfleden velligen. En eens

gefield zynde , dat zy van den Jordaan na den
-II. Dfiïj.. I^Tyj
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Nyl treldcen, zoo begryp ik nier, waarom zy

juifl aan den kanr van den Jordaan zig een ge-

ruimen tyd zouden ophouden , naardien de Nyl

naauwclyks 70 mylen verder, voor mehfen ge-

rekend, die te land reizen, afgeleegen is. Geeii-

^ins kan om deeze redenen het bevooroordeeld

zeggen, zoo verhaalt men ^ ons voldoen;

§VI.

In het algemeen moogen wy omtrent de ver-

blyfplaatfen aan beide die gemelde rivieren op-

merken , dat onze Gevogelten, (tervvyl deeze

rivieren zwellen en overvloedigen leeftocht aan

de vogelen van die geweften verfcliafFen) niet

aldaar, maar hier in ons land zig ophouden, en

dat zy allen by gevolg te vergeefs van hier eene

reize na Egypte zouden doen
, juifl tegen een

tyd van het jaar, in denwelken de Egyptenaa-

ren bezig zyn hunne landen te bouwen; in een

tyd by gevolg van den oogfl, op welken zy over

al door dat gantfe land, veel eerder gefloord en

verdreeven ; dan vreedig door de lands ingezee-

tenen in ruft gelaaten zouden worden.

Maar miflchien kan het verhaal der Holland-

fe Reizigers, §1., meerder afdoen. Het is een-

voudig, en fchynt eenigermaate aanneemlyk te

maaken, dat de Ojevaaren in Ooft Indië zig ge-

woon zyn fchuil te houden. Dan , men zie wel

toe dat men niet voorbaarig in dit verhaal be-

rufte, en dus der Ojevaaren winterlegerfteden

in
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in zeer warme wcreldgeweflen flelle. Het luid

niet zeer waarfchynlyk
J,

dat de Ojevaaren uit

een geraaatigder en gedeeltelyk vrykoudgeweft,

waar in zy gebooren en opgevoed zyn, heen-

trekken zouden , om in eene zeer heete lugt-

ftreek, niet verre van Balamhar^ aan de zuid'

kufi: van 't eiland Java, zig te gaan ophouden.

Ik trek hierom 't verhaal der Hollanderen zoo

verre in twyfel, dat ik denke dat zy vogelen,

welke naar onze Ojevaars wel geleeken, voor

Ojevaaren zelf hebben aangezien ; 't zyn moog-
lyk /^/V-vogelen , Lepelaaren , Kraanen , of an-

deren van dat geflacht, neem eens Japanfe

Kraanvogelen, geweeft. Ik geloof wel dat zy

groote troepen van vogelen daar ter plaatfe ge-

zien hebben, maar 't is by my verraoedelyk

,

dat deeze lieden zoo naauw oplettende niet ge-

vveefl zyn als wel behoorde op Natuurlyke zaa-

ken , daar by hen geene winft mede was te

doen j inzonderheid dewyl naa de XVF^ eeuw
niemant daar te lande ooit by bevindinge be-

veiligd heeft gevonden het geene die Reizigers

aldaar gezien hadden. Mooglyk hebben de Hol-

landeren die foort van Ibis^ waar van Ne hem.
Grew. Muf, Keg. p. 64. een kop befchreeven

heeft , of mooglyk die foort van Ruigeren , van

dewelken dezelfde Schryver gewaagt in zyne be-

fchryving van den kop van een Indiaanfen Reiger^

ibid. p. 63. voor Ojevaaren aangezien.

IL De£L. S SVIL
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§. VII.

Zo het ondertufTen buiten alle twyfel zy , dat

onze Ojevaaren omtrent St. Bartholomeus ds

Noordelyke gewefien verlaaten , zoude ik gee-

ne zwaarigheid maaken om dan liever met I s i-

D o R u s te beweeren , dat zy na de grensfchei-

dingen van Europa optrekken, na den kant van

Aiië toe, aan de rivieren, of in de moeraffige

plaatfen en de woeftenyen van de Kozakken en

van groot Tartarye^ daar zy of van de Sprink*

haanen , die in tallooze menigte aldaar in de

mocraflen geteeld worden , en van daar dikwerf

in Ilongarye, Duitsland, en verder overkoo-

men, kunnen leeven, of van de Kikvorfen en

dergelyke dieren , welken daar onophoudelyk in

de modderige poelen zyn te vinden : Vergelyk

ScHOOKius de Ciconia. c. 2,. Becman. Hiji.

Orb. L c. 5. p. 12,1. Dan, laaten wy ons over

den leeftocht, welke zy des winters noodig heb-

ben , zoo zeer niet bekommeren. De Natuur is

niet gehouden hen by den winter zoo veel voedr

fel te verfchafFen als zy bellendiglyk in den zo-

mer genieten : 't is genoeg als zy in 't leeven

blyven kunnen, in het welk doch, zonder ee-

nig voedfel ter wereld, de Zwaluwen, ook ee-

nige viervoetige Dieren, de Slangen, de Vlie-

gen, en zeer veele andere Infekten overblyven,

geduurende den winter*

§ VIII.
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§ VIÏI.

Maar raiflchien bevinden zig dé Ojevaaren in

het zelfde geval, waarin zig de Zwaluwen in

den winter bevinden, dat zy namentlyk doof

de natuur bevoolen worden onder het water , ia

den grond, hunne winterlegerlleden te betrek-

ken, gelyk na Alberius Magnus, Kir-
GHERUS,GASSENDUS,PR^TORIUSenMA-
joLUS beweeren. Opmerklyk zyn Pliniüs
woorden, XXXIII. 23. „ Niemant heeft het

5, heyr der weggaande Ojevaaren, als het ftaat

„ weg te gaan, gezien; wy zien ze ook niet

„ koomen , maar wy zien ze als ze reeds gekoo'

„ meti zyn-^ liet een en ander gefchied by nacht j

5, en fchoon ze heen en wederom vliegen , oor-

„ deelt men echter, dat zy «00/V anders dan

„ f eeniger tyd by den nacht zyn aangekoomen".

Niet iTÜnder opmerklyk is het verhaal van B ap*
TiSTA FuLGosus (*) uit de brieven van den
Marfchalk Gervasius Tibelisius (of lie-

ver Tilberknfis) aan Otto den Vierden; dat

B^jnentlyk uit zeker meyr omtrent Arks eenige

Viiflèrs by den ivintertydveek Ojsvaaren in hun net

op 't land gehaald hebben* Geen vermoeden ter

wereld is 'er, datGERVA^i.us zynen heer bui-

ten noodzaaklykheid met een oudewyfsvertel-

lingkje bedotten wüde; dewyl de zelfde i^^/^oy^x

ook

(*) Zie Gesnerus tit. Ciconia^ & JoAi*. TusTO-
Rivsde Crêtalijlria tepidi temporis hofpiia. p. 28.

U. Deïi,. Sa
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ook nog van een ander geval gewaagt , het welk

in den jaare 1467 gebeurd is, „ in Lotharinge,

„ zegt hy, zyn in zeker meyr veek andere Oje-

„ vaaren op gelyke wyze gevonden, dewelken,

„ in de badftooven gebracht, herleefd hebben".

Ondertniïen bekreunen wy ons niet veel aan de

aanmerkingen van den heere Zörnius ("*) hier

over. Brabbetaal van lieden die verkeerd filo-

foféren , kan gebeurde zaaken niet ongebeurd

maaken. Fülgosus zag het ongetwyfeld voor

een wonderwerk aan, dat een Vogel onder bet

water, en zonder voedfel, in 'tleeven zou zyn

gebleeven; waarom hy begreep dat deeze Oje-

vaaren uit elkanders ingewanden hun voedfel ge-

haald moellen hebben. Als iemant eens beweer-

de , dat 'er , wanneer de Vliegen des winters als

verdorven zyn, mytcn^ die zoo klein zyn dat

wy ze met oogen niet befchouwen kunnen , door

de bekken of fnuiten der Vliegen inhaareligbaa-

men koomen , en dat de Vliegen dus van deeze

myten hun voedfel onfangen, zou hyzigwelbe-

lagchelyk maaken; doch door zulk eene rede-

neering zou nogtans geenszins de gefchiedenis van

het overwinteren der Vliegen in eenen als ver-

ftorvenen Haat worden vals gemaakt.

Ik achte het der pyne waardig kortlyk nog te

onderzoeken, of het ten eenemaal o«;72oo^/)'^ zy

,

dat de Ojevaaren, hunne winterlegers onder het

wa-



OjEVAAREN OVERWINTEREN. 2^5

water houdende , in het leeven bewaard blyven

,

en eindelyk herleevende weer na hunne Zomer-

verblyfplaatièn terug keeren kunnen.

Six.

Myn heer de P^y?örZoRNius(*) noemt zever,

metelen, die zig laaien voorllaan dat zy de Oje-

vaaren uit het water, als uit hun winterlegerlle-

de , hebben zien haaien ; daar ondertuflèn die vo-

gelen by toeval in hei voorjaar gefchooten moogen

gewecil zyn, of by eenig ander geval in 't water

gefmuord waren. „ Eenigen, zegchy, „zyn
zoo gek , dat zy voorgeeven , met hun eigen oo-

5, gen Ojevaaren uit het water te hebben zien op

-

5, haaien, of wel zelf te hebben getoogen , wan-

„ neer zy 'er miffchien eenen in |iet voorjaar ge-

„ fchooten of anders verongelukten aan een wa*

„ terkani hebben gevonden", 't Is flerk gezegd.

Dan, het gefchil ishiernietovQï Ojevaaren m V
voorjaar^ noch over zulken ^x^vroeg indeLentt

gefchooten of door een ander toeval gefiiioord

moogen weezen. Als een Ojevaar vroeg in het

voorjaar gefchooten of in het water verdronken zal

zyn, zoo moet dan noodzaaklyk veronderfteld

worden , dat die Ojevaar reeds fhuis gekomen en

('t mag dan weezen waarvan daan) ^o^;sj';7^ «(;y?è/-

^laatxaliüeêrgekeerdwas. Nu is 't gefchil over de

vjinterlegerfteden der Ojevaaren. Als 'er aanmy een.

in

(*) ühis. p. 159,

II. DïSJ.. S 2
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fu de maandFebruary ,
gebracht wierd , dewelice in

myne tegenwoordigheid of in myn afweezen uit

het water van onder het ys gehaald en onderweg
zoo flerk niet bevrooren geraakt was , of hy her-

leefde in myn kagchelkamer, zoo zoude ik den

brenger niet doorftryken. Maar wat zal ik zeggen

van Leeraar Zornius? Zyne Eerwaardigheid

heeft reeds voorheen de gefchiedenis det Zwalu-

wen onder de oudexvyfsvertellingen gerekend, eh

de geenen , die aan zulke dingeh geloofflaan , voOr

by geloovigen uitgemaakt ; waarom hy by het evert-

aangehaalde ook wel dit nog meent te moogen zeg-

gen, 5, Als men in de fchriftcn van beroemde Man-

5, nen , die het ook van hoorert zeggen en op

„ trouw van anderen hebben , zulke dingen vind

,

3, by voorbeeld in O l A u s M. , geweezen Aarts-

„ BifTchop's van Upfal, Hijiorïa ReriimSepten'

j, trionalium
,
gedrukt te Bazel. p. 73-2. daarhy van

5, opeengepakte bundelen van Zwaluwen fpreekt,

„ die uit het water getoogen waren, zoo is het

„ geen wonder, dat ''er eenigenmetditvooroor-

„ deel ingenoomen worden , en hetriietalleernfi:

„ tegen anderen llaande houdeii".

Niettemin echter zal OLaüs M., omtrent

dit geval, de waarheid blyven fpreeken, zoo

lang als 'er in Sweden, Pruifen, én overal in 't

Noorden, befcheidene, geoefende én ortizigti-

ge rhenfen zullen zyri^ die door eigene Onder-

vinding jaarlyks in verfcheidene plaatfen zyn ver-

haal bekrachtigd zien. Bc Godkerende Fogeïk'unde

van
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van den EerwaardigenZoRNius, is om haaren

tytel niet onfeilbaar. Hy zelf heeft veele dingen

van hoeren zeggen en by vooroordeel overgenoo-

öien. Zyne. Eerwaardigheid zal immers niet ei-

fchen, dat men aan haar in alle punten eerbie-

diglyk zulk geloof geeve als zy zelve aan den

Aartsbiffchop van Upfal weigert. Zoo lang Zyn

E. geene gewichtige bewysredenen voor den dag

gebracht zal hebben om 'er de Gefchiedenis der

Zwaluwen mede vals te maaken : en de onmoog-

lykhcid niet zal hebben aangetoond van eeniger

vogelen winterlegerfteden onder de aarde of in

het water, zal 'er niemant, die gewoon is de zaa-

ken bedaardlyk in te zien en te wikken , Zyner

Eerwaardigheids begrip toegedaan worden , dat

het onmooglyk , en by gevolg vals is , dat eeiii'

ge dieren in zulkenftaat het leeven zouden blyven

behouden; ten einde zy of onderde aarde ofon-

der het ys veilig overwinteren moogen. Die dit

lochenf ontkent Gebeurde Zaaken, en ftelt dat

verfcheide eerlyke , bedaarde en verfbmdige men-

fen , waakende gedroomd hebben.

Doch vermids de gefchiedenis derZtvaïuwtn echt

en ontwyfelbaar zeker blyft, zoo betuig ik Or

penlyk, dat ik uit de redenen, 'welke de Eer-

waardige Z o R N I u s aanhaalt om aan haar geval

te twyfelen , niets ter wereld kan opiuaaken om
my te doen denken , dat niet mifïchien de Oje-

vaaren zig in dergelyke winterlegers begeeven,

als waar van de Zwaluwen zig bedienen j offchoon

II. Deel. S 4 dc
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de eerllen raerklyk grooter zyn dan de kallen.

De grootte doet 'er niets toe. Ik houde my
verzekerd datFuLGosus waaragtige gebeur-

teniflen heeft verhaald , en dat de Marfchalk

TiBELisius Otto den IV^en niet bedroogen

heeft. Wat verhindert ons deeze fchryveren te

gelooven! Ik weet wel dat het niet doorgaat:

iets ismooglyk, by gevolg is het zoo noodzaak-

lyk en met der daad : maar die iets , het welk

gezegd word by Bevinding te blyken , vals zal

willen maaken, en dus Fulgosus van logen-

taale zal befchuldigen , die moet met goede be-

wyzen voor den dag koomen , dat de zaak in

zig zelve onmooglyk is. Ik ben zeer wel verze-

kerd, dat de Eerwaardige Zo rnius niet on-

dervonden heeft het geen 't verhaal bericht we-

gens zekere diertjes , die veel kleiner dan Oje-

vaars of Zwaluwen zyn , wegens de ongevkugel-

•dt en langkzaam voortgaande Torretjes , namentlyk

van Pet IVER, dewclken niet alleen zonder ee-

tiig voedfel , maar ook naa dikwerfherhaalde Onder-

dompelingen in voorloop , daar zy eenigs miren in

hadden hlyven liggen , fris en tierig , driejaaren ag*

tereen , in het keven zyn gehleeven . Eene verwon-

derlyke gebeurtenis voorwaar ; dewelke Zyne

Ecrwaardigheid in alle de omflandigheden naa-

zien kan in de Ferhandelingen der Koninglyke So-

ciëteit van Londen y Deel XLI. Stuk I. N^. 457.

bl. 441. en volg.; zoo als dit geval aldaar door

den in de Natuurlykc Hiilorie zeer geoe-

fen*
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fendeii heere BAKER,wien wy een lang leeven

toewenfen, Haat befchreeven (*). Indien ik

wegens de Ojevaaren zoo veele bewysflukken

aan de hand had als ik reeds hebbe , wegens de

Zzvahiwen, zoude ik omflandiger van hunne

Winterlegerfteden Ipreeken. Voor tegenwoor-

dig beruft ik in dat , het welk hier onder we-
gens éënen Ojevaar getuigt, die in de maand

January 1729 van onder het water is uitgehaald,

die herleefd heeft, en 't geen meerder is, die

door voedfd, dat terftond by de hand was, in

het leeven (hoe langen tyd is my onbekend) be-

waard gebleeven is. Ik wens den naakoome-
lingen gelukkiger tyden toe , ten einde de Na-
tuurlyke Hillorie beter moge bevorderd wor-

den; „ en ik zoude, met R. B oyleQ), vafte-

„ re hoope daar op hebben, dat de Wysbe.

5,
geerte bondig op vaften voet gebracht zoude

„ worden, zo de menfen maar naauwkeurig

5, onderfcheid wilden maaken tuffen het geen

5» zy
(*) [Zeer opmerklyk is een dergelyk gevaI,cloor den heere

S H A w. p. 429.verhaald; te M^eeten, dat de heer Gabrieli,
die lang te ^azVo gewoond had, hem aldaar een paar adders,

Cerajles genaamd,liet zien , welken hy vyfjaaren , zonder ee-

nig voedfel, in eene fles, met een kurk\digt toegeftopt, had le-

vendig gehouden. In defleswas niets dan een weinig fyn zand,

waaronder deeze dieren op den bodem rond in een gedraaid

lagen. Toen ik zezag, zegt de heerSnAw, hadden zypas

haare oude huiden afgelegd , en zy waren zoo rad en leeven-

dig, als of ze eerft onlangs waren gevangen geweeil.j

<t) R o B. B o YLE. Fra/at, ad Cbetnijlam Sce^t.

II. D£EL. S 5
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„ zy weeten en het geen hun nog onbekend is,

5^ of 't geen zy maar enkel meenen; zo zy ook

„ (iuidelyk wilden verklaajren het geen zy be-

„ grypen wel te verdaan; zo zy edelmoedig

5, hunne onweetendheid aan de dingen, die

„ voor hen nog verborgen zyn, erkennen, en

hunne tvvyfelingen zoo oprechtlyk openbaa-

ren wilden , dat de fchranderheid van de ver-

ftandigen tot verder onderzoek der dingen aan-

gefpoord , en aan de ligtgeloovigheid der he-

5, den van minder doorziclit zoo veel niet wys

gemaakt wierd."

DAt in den jaare t7!295indeniaandjanua-

ry,in tegenwoordiglTeid van den toen lee-

j, venden HeereKrygs-Raadt Ottova-nLol»
H OFF KL, van den Heere StadfchryverKAH-

LAU, en van my zelf, geduiirende eene by

ons in het Strand-ampt Kojfttten gehoudene

Commiffie , de Viflers van het Dorp Sarkait

eenén verfcorvenen Ojevaar uit de Ooftzee

in hun visnet opgehaald hebben, en dat de-

zelve Ojevaar kort daar naa, als hy in de

wanne kagchelkamer gebracht was , naa ver-

loop van een uur leevendig geworden, en,

geduurende de 8 of lo dagen van ons ver-

blyf aldaar niet alleen, maar ook lang daar

naa, gelyk de gezamentlyke Viflers bekrach-

tigd hebben, door het noodig aas in 't leeven

gehouden is , en dat met de Zwaluwen ,
(alu

waar van de Viffers meermaalen geheele bun-

de-

5»

>5

3»

5?

9)

9>

79
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„ delen, die aan eikanderen hingen, uit het wa«

„ ter gehaald hebben) dergelyke gevallen zig heb

-

„ ben toegedraagen , zulks heb ik des verzocht

„ hier mede wel geloofwaardig willen verklaa-

j, ren.

„ BaJgd, den lo. Dec. 174^.

„ Joh. Chr. Regh.
„ Koningkl. Pruiffies Amptman".

Het Strand-ampt Rojjitten ligt in Curfchen-

Nehring, tuffen den HafF en de Oollzee. Een
jongeling zynde, heb ik met myn vader, die

toen ter tyd Raad van het Jachtgericht was , in

den Bronstyd der Herten eenige reizen aldaar

vertoefd, en 't ftaat my zeer wel voor, dat de

Houtvefter Schlichthis ons toen een dergelyk ge-

val , als hier boven , verhaald heeft. Balga is een

der voornaamfte Droftfchappen , niet ver van
Elbing, liggende aan den Friffen HafF,

Arist. mji, ^n,L. VIII.

Verfcheidene , niet weinige , Vogelen , gelyk

fommigen meenen , verbergen zig. Allen gaan

zy niet na zoelere plaatfen; dit doen alleen zy,
naby welker gewoone verblyfplaats zulke zoeler

gcweften geleegen zyn. Doch die vogelen,

welken verre van zulke geweften zig ophouden.',

veranderen hunne verblyfplaats niet, maar ver-

bergen zig in dezelve.

II. DfiEL. BRIEF.



BRIEF
VAN

C N.

AAN DEN HeERE

M H.

OVER EEN

ONLANGS ONTDEKT

WATER-INSEKT.

Haarlmi 4 Apr, 1757.

M r N H E E R,

HEtWATER-lNSEKT, OVCr VVClk ik 011-

derdaags de eere had met Uw Ed. te

Ipreeken, en van welk ik hier nevens eenige

naauwkeurige aftekeningen zende , is, gelyk gy
weet,, in dit Voorjaar tot onze opmerking ge-

koomen, by gelegenheid van het reinigen en

afwaflen van eenen aan verfcheidene Hukken

gehakten Kabbeljaauws-kop , uit welken de kieu-

wen waren weggenoomen. Het is in de kom

met water uit een dier flukken, onder het af-

spoelen, neergevallen.

Dit verfchynfel verdiende op zig zelf geene

meer-
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meerdere bevreemding, dan dat fommige In-

fekten nu en dan door nienfen geloosd, ja zelfs,

gelyk ik'zulke gevallen weete , uitgeniesd wor-

den ; of dat 'er Maden en Popjes diep tuffen de

vliezen van de huiden der Koejen en Rendieren

in groote menigte gevonden worden, en de

Horzelen zelf daar uit eindelyk te voorfchyn koo-

men, Waarom is 't vreemder, dat dit ons te-

genwoordig Infekt uit den Kabbeljaauws-kop

voor den dag komt, dan dat een Kabbeljaauws-

lever van ontelbaare leevende Infekten kriele;

of dat het vergiftig Krabbetje in fommige Mos«

felen en Oellers worde gevonden , en 'er zyne

eijeren in uit te broeden legge ?

Ik heb reden om te denken , dat een Kabbel-

jaauwskop wel eens meer de verblyfplaats is van

fommige Infekten en hunne eijeren. Een be-

faamd en zeer oplettend Geneesheer in Noord-

Holland heeft my meermaalen verhaald , dat hy

by Lyderen te hulp geroepen is , die onmidde-

lyk naa het eeten en kluiven van Kabbeljaauws»

koppen , in het laate Voorjaar , volkomen op de-

zelfde wyze als door het eeten van kwaadeMos-
felen of Oellers, vergiftigd waren, en alle de-

zelfde vreeslyke gevolgen en doodlyke be-

naauwdhedcn onderhevig wierden, welken uit ,

het eeten van vergiftige Moffelen en Oellers

gebooren worden.

Geen der Zeelieden, aan welken ons Infekt

vertoond is, kende het; ook heb ik in geen der

ii. Deel. Schry-
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Schryveren, die van de Water-Infekten hande»

len, gewag van 't zelve gevonden. Dit heeft

my te gerccder doen beiluiten om het , als wat

Nieuws, zoo ver doenlyk was, .te befchryven,

en, naauwkeurig afgetekend, aan de Liefheb-

beren der Natuurlyke Hiftorie mede te deelen.

Toen dit Diertje, uit een der (lukken van

den voormelden kop gevallen, eerlt in handen

kwam , waren 't Hoofd en de Hals kraakbeenig

en veerkrachtig, de drukkinge wederflaande

;

het onderlighaam was bol en zagt, gelyk een

opgefpannen darm , en uiterlyk bynaa van koleur

en zelfftandigheid als de gemeene Aardwormen,

even zo gekrinkeld ^s in de Afbeelding. Door het

geheele lighaara en een gedeelte van den Hals

iiep een foort van Ingewand, bynaa half zoo

breed als de Hals op 't dunfte , welk Ingewand

of Slokdarm in de kraakbeenige zelfftandigheid

van den Hals langzaamerhand verdween. Dit

Ingewand fcheen het lighaam of onderlyf te on-

derfteunen. Te gcmaklyker waren deeze wei-

nige byzonderheden te befpeuren, naardien het

geheele Infekt doorfchynend was , uitgenoomen

aan het bovenfte gedeelte van den Hals. De
toppen der uitfteekende Pooten zelf waren hel-

^

der doorfchynende ; en de zwartheid , wel-

ke thans aan die deelen gezien wordt, is 'ei*

naa verloop van eenigen tyd eerft aangekoomen.

De koleur van het geheele Infekt, behalven

den kop en de pooten, was bruinagtig, doch

hel-
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helder, glad en glimmende j na onderen tx)e

een weinig donkerder.

Om 'er verder iets van te bepaalen, merk ik

aan, dat dit Dier buiten tegenfpraak behoort

tot de Befids der Wormen: maar ^^wkriiipende

Worm kan het niet zyn , dewyl het aangenoo-

men Kenmerk der Kruipende is, „ dat zy een

naakt lighaam hebben , onvoorzien van Leden^'»

Het tegenwoordige kan ook geen Schaal- oi

Schelpagtige Worm zyn, dewyl het niet valt on-

der deeze bepaaling, „ het bekleedfel van het

,> lighaam is een fteenagtige Schaar.

lic fchik het hierom in den Rang der Zoöphy-

ta, dus genaamd, diA. d&t Plantaartige Wormen,

gelyk de Heer C. Linn^eus ze noemt. Im-

mers het vaftgefteld kenmerk van deezen beftaat

in te hebben,, een Naakt L.ighd.d.m, voorzten van

Leden." Aan dit vereifle beantwoord ons In-

fekt volkomenlyk , fchoon het geenzins kan ge-

rekend worden te behooren tot één eenig van

die geflachten , uit dewelken de Heer L i nn^u s

den Rang der Plantaartige Wormen doet bc-

ftaan. Dit is geen wonder. De groote Lin-
N^ u s zelf heeft nooit gewaand (hoe algemeen

ook de tytel van System a Natur/e moog

fchynen) dat hy alle de Geflachten der Zoöphyta

van den gantfen Aardbodem wift, of dat 'er niet

meer dan dertien gezinnen van Plantaartige Wor-

men in weezen waren. Dagelyks worden 'er

geflachten en foorten van Schepfclen ontdekt

II. D£EL. wel-
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. welken aan de opmerkinge onzer voorgangeren

ontfnapt en hen onbekend gebleeven zyn. Is

een Samenftelder iY<9;^////rniet in der waarheid een

werk dat nooit einde heeft?

Om voort te gaan , noem' ik tot myn gemak
en zoolang tot dat men gevoeglyker naam zal

vinden , ons tegenwoordig VVater-Infekt , K op-

poot [Cephalopus.'\ En zie hier myne bepaaling

van 't zelve.

Kop-PooT, Cephalopus.

Het Lighaam is langkwerpig, Rolrond.

Het Hoofd is omzet van eene Kovel, dewel-

ke van boven in eenen Horen , die Heil

over eind ftaat, en op de zyden in twes

Jrmen uitloopt,

De onderfle helft van het Lighaam is een

Darmswyze , flaauw geringde , en kegeh-

wyze toeloopende Zak.

Beschryving: (Zie de afbeeldingen:

Plaat XIV.) Het geheele Dier is e'én en drie

vierde gedeelten van een Rhynlandfen duim

lang, geraeeten zoo als nu het on derlyf ineen-

getrokken en krom gekrinkeld is.
•

De Hals, gel^^ ik het gedeelte noeme van a

tot b 5 Fig, 1 5 maakt de grootfle helft uit van het

geheele Dier. Boven by den darmswyzen Zak
is hy iets wyder dan in 't midden. Hy is kraak-

beenig en veerkrachtig, en van agteren onmid-

delyk onder de kovel, of in den nek, tot een

wei-
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Weinig over de helft van den omtrek
, geringd

,

[c. Fig, 2.] Van a tot d was hy met eene min

doorfchynende vochtige llofFë gevuld, gelyk

bleek óp 't toenypen van den hals niet myne

vingeren. By h een weinig w'yder wordende

ihaakt hy een rand, dai3r zig hét onderlyf B, e,

aan vereenigd. Dit Onderlyf, flaauw geringd,

3S, in ƒ, door een naad famengetrokken en

loopt , iangkzaamerhand naauwer wordende^

als een kegel uit. Geene opening heb ik van

onderen aan deezen zak kunnen gewaar wor-

den. Dezelve was 'opgevuld met een dik

vocht, en geleek zeer veel naar den darm van de

Concba Anatifera, of van de, zooalshetïprook-

je vertelt, 'in eene Gans vera?2dere}id'e Schaalworm,

t)e Kop [g, Fig. 1.] is omtrent klootrond ter

grootte van eert bakerfpêlde-knbp, en vertoont'

zig hier, gelyk bok in Fig. 4, vfen, vooreri, om
den mond van 't dier voor 't oog te brengen.

Hy flaat midden tuflèn de twee Armen en eveil

ónder den i/or<?;i, welks óndereinde, gelyk in

Fig, 3 by / te zien is , met eeri flompen hoek e-

ventjes over hem heen loopt ^terwyl ook de Ar'

men by de fchouderen eehe holte maakeri, wel-

ke hem ontfangt. Ik heb deezen Kop voor over

en op zyde kunnen beweegen , fchóori het Diert-

je reeds lang geflorven ware.

De Mond, Fig. 4, die Horizontaal opeij eii

toegaat t en welken ik hier wat wyder open maak-

te dan in Fig, i ^ om te ^verneemen of hy vari

II. Deel. T Tan-
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Tanden voorzien ware, is, genoegzaam in het

midden van den kop , overlangks uitgeiLrekt.

Hjvftaat, fchoon gellooten, een weinig hul na

binnen, terwyl dcszelfs twee binnenfle Lippen

"in die holte wat verhevener en meer vooruit-

Haan Beter kan ik my niet uitdrukken dan met

te zegiien.j.datde Mo;7i/aan weêrszyden drie Lip'

pen heeft, welker buitenllen, de Lingften, alken

maar fchynen eene verlenging te zyn der zelf*

flandigheid van den kop, a^ Fig. 4; de middel-

ften koomen my voor, opzigzelvenenafzonder-

lyk van de anderen beweegbaar te zyn , ol'fchoon

de buitenllen over haar heen kunnen fluiien:

De binnenflen , c. Fig. a; fluiten zig digtll op

eikanderen, laatende echter eene langkwerpige

onefFene opening tuffen beiden, binnen dewel-

Ice ik geene Tanden, of iet dat hard was, heb

kunnen verneemen. Deeze toeilel van Lippen

dient ongetwyfeld aan 't Infekt, om zig des te

vafter te zuigen , met meerdere of mindere

kracht, naar maate zulks noodig zy. Of, met

zyne twee buitenite hppen mag het zig vafl. zui-

gen, terwyl het met de binnenften en middelden

uit de iighaamen , op welken het zig zet , zyn

voedfel na zig trekt. 1

Hoe naauwkeurig en lang ik, herhaalde rei- 1

zen , ook met goede vergrootglazen , toegekee-

ken en gezocht heb; niets, dat naar Gezicht-

Vv'crktuigen geleek, heb ik aan dit Diertje ge-

vcjnden. Het v/elk my heeft doen vermoeden

,

of
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bf niet wel de Topjes^ 't zy van de Handen, t

zy van den ^oor;^
, (als welken veele gelykenis

hebben met die der Slekken, uitgenoomen dat

zy harder en taaijer zyn,) 't zy van deezen te fa-

men , aan het Dier tot Oogen verftrekken;

Zeer aanmerkenswaardig zyn vervolgens dé

Armen en Handen, of , zo U deeze uitdrukking

te aanflootlyk is , de Pooten van dit ongemeen

Water-Infekt; in denftaad, waar in ik ze ge-

vondenheb, afgebeeld door/^, k^ pig. i,\ eii

élk afzonderlyk, door Fig. ^. en 6. Uit hunne

verfchillende bocht, als . welke in de rechter-

poot, i^/g. ,i.,i eenen ^Elleboog maakt, terwyl

de linker als verkort en iijiget£okken,is, gelyk

ook uit de verfchillende lengte dèt Fln'gereri

,

bf, (hebt gy dit konftwoord liever) der Tenta-

cula, in k, Fig. i., ben ik zeer geneigd te be-

fluiten 5 dat dit Infekt het vermoogen heeft om l

naar zyn goedvinden en naar vereis zyner óm-
ftandigheden, de Pooten ^ zoowel als de Handen

tn. Fingeren y langer of kortei; te maaken, eveii

gelyk de Slekken haare Koorentjes en Lighaa-

men kunnen doen : fchöon deeze Pooten en Vin-

geren, zoo als gezégd is, van fteeviger zelfftan-

digheid zyn dan de Koorentjes der Slekken.

Deeze Vingeren eindigen in rond verheven

knubbeltjes. Zy zyn doorfchynende , en, ge-

lyk ook de top van den Hoorn , l<,Fig. i . , van bui-

ten gedeeltlyk zwart geworden in den moutwyri.

Zeer kenlyk was aan den linkerpoot b^ m;
II. Deel. Ta Irt
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in Fig. I., een /f/e/i^^e te zien, het welk, vaneene

andere zyde befchouwd, zig een weinig agter-

uitftaande vertoonde, even als in tn, Fig. 5.

Aan den rechterpoot was het zoo kennelyk niet

te befpeuren. En dit beveftigde my in myne
verbeelding, dat dit Dier zyne Pooten en Han-

den met meerderen of minderen bocht uitzetten,

of, naar 2yn believen , inkrimpen kan : een ver-

mogen, welk het fchynt van nooden te heb-

ben , zoowel om des te zekerder te vatten , als

om zig alan andere lighaamen vaft te houden.

Fig. 2. Verbeeld het bovenfl: gedeelte van dit

Water- Infekt, vlak van agteren te zien.

En Fig. 3. Vertoont het zelfde gedeelte, eeft

weinig fchuins van boven te zien.

WAAR-
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WAARNEEMINGEN
OMTRENT DE

GAL-STEENEN
EN

B E Z O A R S-,

oooR DEN Heer

B O U C HER,
Doktor in de Geneeskunde te Ryjjel.

{Reeueil Periodique d'Obfervat. de Medicim, Chirurgie,Pbar-

macie , (^e. Novenbre 1756. p. 34<5.)

jao aoooocioooo gt '^^ a a £> g eo gt^^^

GEen deel is 'er, m 't MenfchetykLighaam,

daar geen Steenen kunnen groeijen. Men
vindt, dien aangaande, voorbeelden van aller-

lei foort, in de Werken der Geneeskundigen,

en Natunr-onderzoekeren. Daar zyn Menfchen

gezien, die verfteende Traanen flortten. Ik

ken een Geellelyk Vrouwsperfoon , Engborilig

zynde,en van een vry droog Geflel, welke, uit

het onderde van de Neus in het Gehemelte,

op verfcheide tyden en by herhaaling , vry har-

de Steenen geloosd heeft, omtrent van grootte

als een Peperkorrel. Zy gaf 'er my, eenige Jaa.

ren geleeden, twee van, die zy zo even had

«itgerocheld (<z^. Deeze voorbeelden zyn zeld-

jsaam, doch het is niet even zo met de Steenen

ü. D^£L. X 3
van
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van de Galblaas of Gal-fteenen, welken men het

' allergemeenile vindt; uitgenomen, milTchien,

die van de Nieren en de Waterblaas. Ik heb.

gelegenheid gehad om deeze Steenen waar te

heemen , niet alleen in doode Lighaamen , maar

Zelfs heb ik 'er eenige Menfchen door het Fon-

dament zien loozen. 't Is nu omtrent vyftien

Jaaren, dat ik, in eene onzer Voorlieden, ge-

haald werd by een Mansperfoon, oud omtrent

zes en twintig Jaaren, van een droog bloedryk

Galagtig Geftel, wegens een Lever-Kolyk met

Ontlleeking, waar van de kentekennen waren

:

eene zeer hevige Pyn omtrent den Middel naar

de regterzydetoe, welke Pyn zig uitftrekte tot

aan het midden van den Buik, en vergezeld ging

niet Braaken, een fterke Koorts, ophouding

yau 't Water en den Afgang. Twee dagen

4aar na voegde zig een beginzel van de Geel.

zugtby alle die Toevallen. Ik liet zes of zeven A-

derlaatingen doen, fchreef onophoudelyk ver^

zagtende Darmfpoelingen voor, Pynlliljende en

verkoelende Dranken, als ook Olieagtige Midi-

delen.

(a). Blafius heeft Steenen gevonden onder de Tong en

m derzelver Zelfftandigheid, in de Lippen, Longen, het.

Hart, den Balzak, de Traanklier, enz. Izaak Catfer heeft

*ef een gehegt gezien aah de inwaardfe Oppervlakte van

't Harde HerfenvUeS-. Verfcheide voorbeelden zyn 'er

yan Steepen, in d;gn Lyfmoeder gegenereerd. Tulpius

heeft 'er .een gevonden in de Slagader, die naaf de fliij,-

}:er Copfzila Jitnihilann ?aat : Realdus Columbus en P. Mat'
tbetlis in 'de Vénd F'crtarum. Enz.
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d^Ien. Hier door wi^];dt de .Pols zagter, en de

Waterloozing herllelJe zig, zonder dat egter de

Pyn mefkelyk verminderde Dit laatfte, ge-

voegd by het itanhouden der Hardlyvigheid ea

der To-vallen van de Geelzugt, deedc my deii«

ken , dat 'er eenige verilopping moede zyn in de

gemtene Galbuis of in die van de Oalblaas , door

fteenen yeroorzaakt. Dienvolgens beval ik,

dat men niets wegwerpen zou van des Lyders

•Afgang [indien hy een open lyf kreeg] , zonder

het Bekken zorgviildg re befchoiuven. Ik deed

hem een verkoelende Drank , die zagtelyk ope-

nende was, gebruiken, Melkwey niet Tama-
rinden gekookt, vSop van Kalfsvleefch met v^er-

koeknde IVloeskruiden , zonder de Darmfpoe-

hngen te verzuimen Myn verwagting werdt

beantwoord ; want de Lyder raakte , den zeven-

den dag, met den Afgang zeflien of zeventien

Steentjes kwyt, waar van het kleinfte zo groot

was als een Erwt, en fommigcn zelfs byna de

grootte en gedaante hadden van een Turkfche

Boon. Kort daaraan was hy volkf)men genezen.

Deeze Steentjes , waar van ik zelf 'er nog ee-

nigen heb, zyn ligt, dryvende in Regenwater),

zo van binnen ajs van buiten geel, effen en gladj

hunne zyden vertoonen fomtyds Driehoeken,fom-

lyds een foort van fcheeve Kuiten, fomtyds zyn.

zy als plat gedrukte Teerlingen met afgeronde

hoeken, gemerkt met ondiepe ftreepen, waar-

door derzelver Oppervlakte in verfcheide gelyk-

.^- D«*»- T 4 vor-
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yormige perken fchynt verdeeld te worden. Dee-

ze S treepen komen ons kennelyk voor, de in-

drnkzels te zyn van de plooijen of rimpelagtig-

heden , die van de binnenzyde aan de Galblaas

worden gezien. Verder bellaan de Steenen uit

verfcheide Laagen, welker binnenfle, die de

Kern maakt , van eene minder harde Stoffe , en

donkerder geel is dan de anderen. Aan deeze

tekenen zyn de Gal fleenen altoos kenbaar, en

deeze zyn het zonder twyfel geweeft, die de

Toevallen 5 van ons gemeld, hebben veroor-

zaakt, toen zy in de gemeene Buis of die van

de Galblaas werden opgehouden. Ik heb van

deeze Steentjes eenigen, die te morzel geflagen

waren, op gloeijende Kolen gelegd, zy hebben

vuur gevat als Wafch, en zyn byna in eea. oo*

genblik verteerd geworden, na dat zy een Hin-

kende Rook hadden gegeven.

De Bewooners van Moeraflige Landftreeken

fchynen meer gefchikthcid te hebben tot de

voortbrenging van dit loort van Steenen, dan

anderen. Buiten kyf zal de dampige Lugt, die

zy inademen, en het flykeri^ Water, 't welk

hun tot Drank verllrekt, veel daar toe doen.

In 't Jaar 1750 heerfchte op het Land en voor-

al naar den kant der MoerafTen , op een kleinen

afftand van deeze Stad , eene Roode Loop , die

veele Menfchen aantaftte en in 't graf llecpte.

De Geneeshecren en Heelmeeflers , welken tot

behandeling van die VoUiziekte, door de Staa-

'^"^ '

ten
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ten der Provincie , gezonden waren, bevonden,

in verfcheide Lyken,' van Menfchen van ver-

fchillende Ouderdommen , Steenen van verfchil.

lende grootte en figuur; in de Galblaas befloo-

ten. De Galblaas van een Meisje , dat veertien

Jaaren oud was, vondt men opgevuld met hoe-

kige Steentjes, door hunne witheid gelykende

naar brokjes Smeer of wit Wafch, waar van zy

ook byna de hardheid hadden , laatende zig ge-

makkelyk aan flukken breeken.

.Andere Gal-fleenen zyn my behandigd, groo-

ter dan alle de genen die ik tot nog toe heb ge-

zien, zynde gehaald uit hetLyk van eeneiiMan

van zedig Jaaren, die aan een ileepende Ziekte

was geflOryen. Sommigen derzelven zyn byna

van grootte als een kleine Muskaat-Noot; zy

trekken naar de gedaante vau de genen , die ge-

loosd waren door de Perfoon, yan wien voor-'

heen is gefproken; eenigen hebben byna de fi-

guur van een Dobbelfteen. Zy zyn famen ge-

field uit twee of drie dikke Laagen of iSchilfers

,

welken, hoewel van eene digte of vafte Zelf-

ftandigheid zynde, gemakkelyk kunnen gefchei-

den worden van hunne Kern , die harder is daii

zy zyn. Van koleur zyn zy geelagtig graauw.

Op 't Water dryven zy niet: ook vatten zy geen

Vuur , wanneermen 'er brokjes van werpt op gloei-

jende Kolen; maarzy worden weldra zwart, gee-

yen eene Pisagtige Reuk , en vergruizen , in

zeer weinig tyds, tot een wit poeijer. Deeze
II. Deel. T 5 Stee-
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Steenen waren in groot getal , en vulden de Gal-

blaas, welke zo zeer was uitgezet, dat zy naar

eene Waterblaas geleek (a),

pe Galblaas is de eeniglle teelplaats niet van

dergelyke Steenen Men heeft er ook gevonden

in de Galvoerende Buizen van de Lever, en

zelfs in de Zelfilandigheid van dit Ingewand,

Stalpart van oer Wiel brengt de HiS"^

torie by van een Man, by wien men uit de Le-

ver, een Ettergezwel openende dat in dezelve

was, gevormd , eeneii Steen van grootte atls een

Dni-

(fl) [De Vertaal er jieeft, in den Jaare 1748, in bet

Lyk van een oude Vromv, te Leiden, drieentwintig Steent-

jes gevonden in de Galblaas, welke egter niet veel was

uitgezet. De meeften van deeze Steentjes zyn zo groot als

Erwten, en hebben byna de gedaante, alsdeSchryverzegt;

doch een derzelven is merkelyk grooter den een Mus-

kaat-Noot, zo als men ze van de Bafl en Foelie ontbloot

inde Winkels koopt : hy is byna volkomen rond, vertoont

zig aan twee kanten, tegen elkander over, zwartagtig en

glad afgefleeten, in den omtrek witagtig en een weinig

voos; doch verder is zyne koleur, gelyk die van alle de

overigen , een weinig bruinagtig geel, 't Gewigt vai)

deczen grootften is thans omtrent atiderhalf Drachme.

Hy dryft in 't Water ,
gelyk de anderen ook min of meer

doen. Brokjes van dezelven, op een gloeijendcKooI ge-

legd aynde, bevind ik dat niet branden, maar meteen

fterken Rook , die egter weinig en vooral niet Pisag-

tig ftinkt , verteerd worden. Hier uit blykt , dat 'er

vry veel verfchil in de Gal-ileenen , zelfs die uit de

Galblaas zelf gehaald worden , 13 : waarover men zig ,

te minder zal verwonderen , aangezien de Gal zelve ^Z

door Ziekten en Kwaaien, zo zeer kan verbaileren , aU

bekend is.] ^
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Duiven-Ey vondt (h). Paulus de Sorbait , door

deezeii Schryver aangehaald , maakt in de EpH'
merides van Duitfchland gewag van eenen Steen,

uit het Lyk van eene voornaame Dame , ter

grootte van een Ganzen - Ey. Deeze Steen was

gehuisvefl in de Zelfffcandigheid van de Lever,

welker eigene Rok den Steen , aan de eene

zyde, tot een bekleedzel flrekte, j/aar aan hy

vaftkleefde (c).

Alzo de Gal-fteenen niet anders zyn , dan Gal 5

die famen gegroeid en tot zekeren trap van hard-

heid gekomen is, zo kunnen zy zig zo wel vor-

men op de plaatfen , daar de Gal afgefcheiden,

wordt, als daar zy door pafleert, wanneer eenig

beletzel de vrye vloeijing derzelve verhindert:

doch deeze famengroeijingen zullen veeleer plaats

hebben in de Galblaas, dan ergens anders, om
reden dat de Gal aldaar natuurlyk vertoeft. Iii

zodanig een Geval vindt men de opgehouden Gal
min of meer verdikt. In het eerlle Jaar der E-
phemerides van Duitfchland wordt verhaald, dat

Greizelius, het Lyk openende van eene Da-
me, in de Galblaas een Steen gevonden heeft,

die van buiten bruin van binnen graauw was,
in grootte nabykomende aan eenHen-Ey, en
byna eenOnce weegende. Deeze Steen zwom in

een zwart Vogt, 't welk dermaate taai en klee-

ve-
(V) Zit zyne Waarneemingen. Cent I. Obf. 45.
(e) Zie de JEta Pbyfico-Medka feu EpbemeridesNatura

CuriofoTwn. Dec. I. Anij. U. Obferv, 106.

IL De£i„



£95 Waarneemingen omtrent de

verig was , dat het volkomen geleek naar Lym.
Indien de gezegde ÖBme, die maar drie- en der-

tig jaareii oud was , langer had geleefd , zou dit

Vogt, zonder twyfel, uit zig zelf flof verfchaft

hebben totverfcheide Laagen of: chilfers, die aan

den Steen zouden gevoegd zyn geweefl (a).

De zwartagtige Steenen , van zekere grootte,

die men eenige Menfchen door het Fondament

ziet loozen , en om die redeii genoemd worden

Menfchelyke Bezoars : zyn die iets anders dan vei>

dikte en verharde Gal? De vermaarde Ferne*
Lius heeft, tegen hetGevoelen van

G

alen ug.

aan, beweerd , dat de Slym der Darmen der-

rnaate verliard kan worden , dat zy Steenagrige

Samengroeizels maakt. Hy zegt gezien te heb-

ben, dat verfcheidc Perfoonei;» zodanige Samen-

groeizels loosden, ter grootte van een Karlleng

of Ockernoot, en brengt het voorbeeld by van

eenen Man, die 'er om de vier of vyf dagen

liitAvierp (b). Benevenius heeft , in de 13ar-

men van een Lyk, een Steen van grootte als

een Hen - Ey gevonden , en een andere Schry*

ver, door S t alpabt van der Wiel aange»

haald , zegt , dat hy 'er drie van dergelyke groot-,

te, .insgelyks uit de Darmen 5 heeft gehaald.

Wy.

' (a) [In onze Waarneeming, in tegendeel, was in de

Galblaas maar weinig Vogt, en dit zeer dun en bleek, by-

na als Water wegvloeijende; zoo dat daar uit wederom,

met zekerheid niets kan opgeiriHakt worden. Fertaaler.]

(/>) Zie zyne Patbologia Libr. VI. Cap. 9.^



ÖAL-STEEMEN ENBEZOARiS. 299

Wy ontkennen niet volftrekt de mogelyk-

heid, dat *er Steenagtige Voortbrengzels in de

hoUigheid der Darmen kunnen oorfprong nee-

men, en zulks zou miflchien plaats kunnen heb-

ben in de zakken van den Blinden en Krinkel-

Darm : doch Fernelius, zo min als een der

andere iaangehaalde Schryveren, brengt eenige

ömftandigheid by, die hun heeft kunrtén over-

tuigen, dat de Samengroeizelen, waar van zy

Ipreeken, in de Darmen, eer dan in de Lever,

zyn voortgebragt.

In het Geneeskundig Woordenboek wordt ge-

meld f dat de Bezoarfleenen , die ons zo uit dé

Ooft- als Weftindien toegevoerd worden. Stee»

nën zyh , gegenereerd in de Galblaas van Vef-

fcheide föort van Dieren; als Bokken, Wilde
Varkens , Aapen , Geiten , enz. Men maakt
gewag van eenen, die vyf Oneen woog, ge-

vonden zynde in de Galblaas van eene Land-
schildpad: doch 'er wordt bygevoegd, dat de

Bezoars ook in andere hoUigheden des Lighaams
van die Dieren, behalven in de Galblaas

, groéi-

jen. Wy weeten in \ algemeen , zegt de Heer
GE0FFR0Y,in eeneVerhandeling dienaangaan*

de, welke onder de Memorie n van de Ko-
ninglyke Akademie der Weetenfchappen is ge-

voegd ; dat deeze Steen zig bevindt in de Maag
van een foort van wilde Geit, welke oi? Krui-
dige PlantgewalTen graaft. De Akademift voegt
'er by, dat deeze Steenen, in 't Vuur gelegd
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zynde, fchielyk branden, en dat dezelven vlug

Zout en Olie fchynen te bevatten. Zie daar

omflandigheden , welken het weezenlyk kenmerk

der Gal-fleenen uitmaaken. Kan men dan nog

verder aangaan op het berigt der genen , die

geopperd hebben, dat de Bezoars gevonden wor-

den in de iVIaag der gemelde Dieren ? Zou 'er

eene byzondere oorzaak zyn, welke dezelven uit

de Darmen opwaards deedt gaan? Want ik geloof

niet, dat de Galvoerende Buis of die van de Gal-

blaas , in deeze Dieren , onmiddelyk uitloopt in de

Maag, gelykin de Struisvogels en Yzer-Varkens.

Indien het waar is , dat de Bezoarjleenen uit

Duren niet anders zyn dan Galfleenen-^ zonder

twyfel is het even zo gefield met de Bezoars uit

Menjchelyke Lighaamen, Doch om dit ftuk tot

den trap van taftelyke blykbaarheid te brengen,

zo laat ons onderzoeken, of deezen niet wee-

zentlyk de kenmerken hebben van de Gal-fleenen.

Een Vrouwsperfoon in deeze Stad, bykans

veertig Jaaren oud zynde , heeft , omtrent twee

Jaaren geleeden, met den Afgang eenen Bezoar

geloosd, dien ik in handen heb gehad. Het

is een hoekige Steen , nabykomende aan de ge-

daante van een Kegel j doch aan zynengrondfleun

rond uitloopende , en oneffen door kleine ver-

hevenheden, op de wyze van tepeltjes, over

zynen gantfchen omtrek. Hy weegt tegen-

woordig zes Dragmen en twaalf Greinen, en is

gjrooter dan een Duiven-Ey. Kort. na dat hy

uit-
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uitgeworpen wêrdt, was hy zwaarder. Door-

dien 'er eeii klein gedeelte is afgenomen , kan

men zien dat hy beftaat uit Laagen of Schilfers,

die een zelfde middelpunt ïiebben, waar van de

binnenften- digter zyn en harder dait dé buitcn-

ften» Ö.e buitenfte Schilfers gaan 'er gèmakke-

lyk afk De Steen is bruin en zelfs zwart op eé«

nige plaatfen , doch de daar aan volgende Laa-

gen zyn graauw of witagtig, en hec gedeelte»

ddar hy in een punt uidoopt, is zeer effen eii

glad. De Patiënt was, eenigen tyd voor het

loozen vin deezen Steen , nog kleine Steenag-

tige Samengroeizels kwyt geraakt, onder ande-

ren twee , die byna van grootte waren als e^n

Turkfche Boon. ,

.

Dit Menfch, zynde van een zwartgallig ge-

ijel en altyd bruinagtig van Vel geweeft, hadt,

drie of vier Jaaren voor het loozen van den ge-

melden Steen, hevige Pynen geleeden omtrent

haar iVlaag, vergezeld met Walging, Braaken,

Gerommel in 't Gedarmte , enz. Eenigen tyd

daarna werdt de Pyn verplaatfl naar de regter

zyde, onder de Ribben, alwaar dezelve eenen
tyd lang (land hield met een gevoel van zwaar-

te. Vervolgens daalde de Pyn tot aan de reg-

ter Liefch en eindigde ten laatften in 't laagfte

van het Bekken. Zyis, geduurende dien tyd,

nooir vry van Pyn geweeft, maar dezelve ver-

hief zig van tyd tot tyd , met zulke hevige Vlaa-

gèn, dat zy langs 'den grond kroop, én, op eén
^ DfiEt. QU_
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ongefchikte wyze , haar Lighaam nu over de

eene dan over de andere zydé fmeet, als een

uitzinnig Menfcli. i)ien geheelen tyd was zy

zeer hardlyvig, loozende, door middel van de

Klyfteeren, die Iiaar gezet werden, tiiet anders

dan een weinig zwarte Hinkende ftofFe. Haar

koleur is by trappen zwartagtig geworden

,

fchoon 'er nooit de regte kentekenen vari de

Geelzugt zyn geweeftj Wanneer de 5teen tot

om laag in den Endeldarrn was gezakt, hieldt de-

zelve het Fondament, drie dagen lang,volfl:rekt

geflooten. De Patiënt onderging toen de Toe*

s vallen van de Volvulus^ tot zo verre, dat zy

Vuiligheid.door haaren mond overgaf. Zy ver-

zékerde my , zwaarder poogingen aangewend én

heviger Pynen uitgeftaan te hebben om deezen

Steen te loozen, dan om te kraamen. Op dat

oogenblik werdt zy vaflgehouden door vier Per-

foonen ; het Fondament ging haar uit. Sedert

dien tyd is zy redelyk van Gezondheid geweefl.

Men zoude deeze Vrouw van een gedeelte

der laatfte Pynen bevryd kunnen hebben , door

Jiaar deezen Steen uit te trekken met Tangen,

èen Haakje of eenig ander Tuig hier toe be-

kwaam ; op welke wyze , voor Verfcheide Jaa-

reii, deHeercnBouDOu en Morèau znlks^inhet

Hotel-Dieu te Parys in 't werk gefield hebben,

ten opzigt van een Vrouwsperfoon, welke zyeèn

Steenagtig Samengroeizel , van grootte als een

Hen-Ey , uit het Fondament hebben gehaald.

Het

f,
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Het brak onder de Operatie, 't welk dé uichaci-

ling gemakkelyker maakte. 1

Wanneer men den koers volgt van de Toe',

vallen, welken de Patiënt, daar Wy hier van

fpreeken, heeft uitgedaan, gedüurende dieii

langen tyd, van dat zy 't Ongemak begon tè

krygen af, tot dat zy Van haaren Steen verloil

werdt; zo kan men zig niet ontdaan Van hét

ïiatuurlyk voorkomende denkbeeld, dat deezê

Steen in de Galblaas zynen oorfprorig genomen

heeft. De eerfte Pynen , die"" zig hebben doen

gevoelen ter plaatfe van de Galvoerende Buis

of die van de Galblaas, fchynen niet veroor-

zaakt geweefl te zyn dan door de geweldige

üitfpanning van dit Kanaal , daar de Steen

was ingèfchooten ; 't welk tevens ook Walging

en Braaken heeft moeten veroorzaaken. De o-

vergang der Pynen naar de règter zyde , boveii

de Heup , is die niet de uitwerking geweelt van

het beklemmen des Steens in het Klapvlies vaii

den Krinkeldarm, na dat dezelve, zonder eeni-

gen tegelifland, het gantfche Kanaal der dunüê

Darmen was door gepafTeerd? Is het niet, met

zig een weg te baanen, èerfl door de naaüwe

Openingen van de Galvoerende Buis en die van

de Galblaas, en daarna door de Opening van

dit Klapvlies, dat hy aan zyne Punt, welke het

èerfl: daar in gefchooten zal zyri, die gladheid

heeft gekreegen, welke men daar aan befpeurt?

Zyjne rondheid aan de kanten van den Gronde

li. DüEL. V flfeuii.
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fteun , heeft moeten toebrengen, om de gedag-

te Openingen zo veel te doen meegeeven, als

noodig was om den Steen door te laaten (0).

Maar, zal men zeggen, welk eene verbaa-

zende uitfpanning moet 'er onderflcld worden

in de Galvoerende Buizen, om eenen Steen,

van grootte als deeze, te kunnen doorlaaten?

Ik vraag , of deeze uitfpanning minder mogelyk

zy, dan die, welke een Steen maakt, gaande

van de Nieren in de Waterblaas over door de

Pisleiders, welker wydte in den natuurlyken

Staat buiten twyfel niet grooter is dan der ge-

dagte Buizen , en welker Rokken zekerlyk niet

minder tegenftands bieden. Heeft men egtef

niet Pisleiders gezien , die , doorgang hebbende

gegeven aan Steenen veel grooter dan onze Be-

zoar, uit dien hoofde eene wydte gekreegen

hadden, bykans zo groot als de holte der dunne

Darmen? Derhalven is het te begrypen, dat

de Galbuizen zig genoegzaam kunnen verwy-

den, om Steenen door te laaten, niet alleen

van grootte als de onze , maar zelfs nog grooter

zyn-

(a) Wy merken hier omtrent" nog aan , dat 'er onder

de Galfteenen , welken in groote nabykomen aan deezen

,

geenen zyn , dan in gedaante overeenkomende met den-

zelven, die in de gedagte Kanaalen kunnen infchieten.

De zulken , die volkomen of nagenoeg rond zyn , blyven

beftendig in de Galblaas, en zelfs dikwiis zonder de

Dierlyke Huishouding mcrkelyk te benadeelen: aange-

zien zy, de Opening van de Galbuis niet geheel en al

kunnende verftoppen, de uitvloeijing van de Gal uit* de

Blaas niet beletten.
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zynde; gelyk, by voorbeeld, die was, vari

welken de Heer Bianchi meldt in navolging

vanTuLPius, geloosd zynde dooreene Vrouw

van zeventig jaaren; die weezentlyk de dubbel-

de grootte gehad moet hebben van den onzen

,

indien hy van even zwaare ZelfHandigheid is ge-

weeft; alzo hy anderhalf Onee woog Qi),

Wy vinden, in eenige Waarneemingen , Ge=

vallen, die met het onze zeer overeenkomftig

zyn, ten opzigt van de Toevallen, welken de

Uitkoming van den Steen zyn voorgegaan. F o-

RESTus maakt, in het XIV. Boek zyner Gei

neeskundige Waarneemingen, gewag van eene

Juffrouw te Dordrecht, welke 'er eenen, grooter

dan een Duivèn-Ey, geloosd hadt, na eenen

langen tyd Pyn voor de Maag en in den Onder-

buik geleeden te hebben.

In deeze Maandelykiche Verzameling vari

Geneeskundige en andere Waarneemingen (c)

voor November 1755, vindt men een Verhaal

van een Bezoar , uitgeworpen door eene Dame ;

welke vooraf de zelfde Toevallen hadt onder-

gaan: 't welk den Autheur van die Waarnee-

ming,- op de wyze v^n een Vraagftuk, het Ge-

fchil, daar wy nu van handelen, heeft doen

voorftellen. De volgende Waarneeming zou by-

jia alleen genoeg zyn , om dat Voorllel op te löfleni

(i) Hiftoria Hepatica P. III. p. 84.

(e) [Naamelyk het Recueil Periodique, in 't Franfch t«

'j>arys uitkomende. Waar uit dit Vertoog genomen is:}

U. Deel. , V Z
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Zy is vanden vermaarden Heer Bianchi,
door wien verhaald wordt, dat zekere Graavin

j

onderhevig aan eene Geelzugt, die alle Maan»

den wederkwam , en van twaalf tot vyftien da-

gen duurde, in de Kraam leggende, door de

uitwerking van een llerk Purgeermiddel een

Steen loosde, nagenoeg van eene driehoekige

gedaante , en grooter dan eene Ockemoot,

waardoor die Dame voor altoos bevryd was van

haare Geelzugt. Men was te vooren van ge-

dagten geweefl:, wordt 'er door den Schryver

bygevoegd, dat de Ziekte veroorzaakt ware

door eenen Steen, in de Galblaas zittende. De
Omftandigheden , die deszelfs uitwerping zyn

voorgegaan en gevolgd, laaten geene twyfe-

ling, of dezelve moet weezentlyk uit de Gal-

blaas of Galbuizen gekomen zyn.

Ons blyft nu niet meer over, om ons voor-

neemen geheel te volbrengen, dan te onder-

zoeken of de Bezoars , en in 't byzonder de

onze, de kenmerken niet ten vollen hebben

van de Galfleenen, of van de Steenen die in

de Galblaas en in de Lever-Buizen zyn gevon-

den. De geheele Wereld weet, dat het by-

zondere kenmerk van dceze Steenen is , dat zy

als Wafch branden, en, op gloeiende Kooien

gelégd zynde, in weinig tyds verteerd worden.

Een weinig afgefchraapt hebbende van on-

zen Bezoar, zo wel van de buitenfle Schilfer als

van die daar onder legt, wierp ik die brokjes

op
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op gloeijende Kolen , en zy gaven geen kenne-

lyke Rook of Vlam; zy fcheenen egter flaau-

welyk Vuur te vatten, met eene Pisagtige Reuk;

vervolgens wierden zy zwart en verteerden vry

fchielyk tot Stof. De Steenen; die gevonden

waren in de Galblaas van den Man van zeftig

Jaaren , waar 'van wy hier voor gewag maak-

ten, hebben geene andere uitwerking voortge-

bragt, toen zy op gloeijende Kolen geworpen

werden, fchoon zy vooraf aan ftukken waren

geflagen.

Het is derhalve zeker, dat men Gal-fteenen

vindt di^ niet branden, of ten minlle die op

geene kennelyke wyze Vuur vatten. Dit kan

gebeuren , om redeii4at de Samen ftellende Stof-

, fen van de Gal, in Onderwerpen by wien de

voortbrenging van zodanige Steenen plaats heeft

,

niet in de vereifchte evenredigheid zyn ; dat de

Lympba., welke een weezentlyk gedeelte van dit

Vogt uitmaakt, te veel de overhand heeft bo-

ven het Olieagtig gedeelte , of dat dezelve , te

veel verdikt zynde, ip deeze Steenen het OHe-

ggtig gedeelte als een Vernis omkleedt, der-

maate , dat dezelven in 't geheel geene of maar

weinige vatbaarheid kunnen hebben voor de

werking van het Vuur.

De Steenen , welken ik hier tot een voorbeeld

heb bygebragt, hebben nog andere overeenkoni-

ften met onzen Bezoar,naamelyk ten opzigt van

de vaftheid of zwaarte hunner zelfftandigheid,

U. Deel. V 3 alZO
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alzo zy aanftonds op den bodem van eene Kom
met Water nederzinken; gelyk ook ten opzigt

van de kolcur hunner verfcheidene Laagen of

Schilfers, uitgenomen de bovenfte, welke in

den Bezoar, waar van wy fpreeken, zwartag-

tig is. Wat dit laatfte betreft, is 't klaar, dat

veele Steenen , onbetwiftelyk Gal-fteenen zynde,

van natu ure zodanige koleur hebben ; gelyk be-

kragtigd wordt door verfcheide Waa.rneemin-

gen , die wy flraks zullen bybrengen.

De gemelde overeenkomftigheden , gevoegd

by het verhaal der Toevallen, die de Perfoo-

nen gehad hebben , door welken Bezoars geloosd

zyn, voldoen tot overtuiging, dat derzelver

teelplaats de zelfde zy als die der Gal-fteenen

,

of veeleer, dat het niet anders zyn dan Gal-ftee-

nen. De ongelykheid in grootte tuflchen den

genen , waar van wy hebben gefproken , en de

allergemeenfte Gal fteenen , of de genen , waar-

mede wy denzelven vergeleeken hebben , moet

geen de minfte twyfeling baaren ; aangezien 'er

by de Wanrneemers verfcheide voorbeelden

worden gevonden , van Steenen op 't minfte zo

gToot als deeze, vervat in de Galblaas en de

Galvoerende Buizen, of zelfs in de zelfftandig-

heid van de Lever.

Men herinnere zig de Waarneeming, welke

hiervoor, op het verhaal van Gr eizelius,

uit de Ephemerides van Duitfchland is by gebragt.

Fabricius Hildanus heeft in de Galblaas

van.
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van een Man , die de Galzugt onderhevig was

geweeft , een zeer harden Steen gevonden , van

grootte als een Ockernoot, welke zwart was

aan de eene en geel aan de andere zyde. Dit

is egter gering in vergelyking met twee Stee-

Ren, welken door den zelfden Schryver zyn ge-

vonden in de Galblaas van een AanzienlykPer-

foon, en waar van de eene, op zig zelf, veer-

tien Drachmen , dat is drie en een half Loot

,

woog. Dezelven fcheenen, zo hy verhaalt,

gevormd te zyn van Laagen die Schilferswyze

om elkander zaten. Deeze Steenen waren, op

eenige plaatfen van hunne Oppervlakte, geel,

op andere plaatfen zwartagtig.

By deeze Voorbeelden kan men de genen

voegen , die door ons bygebragt zyn , van Stee-

nen gehaald uit de Zelfïlandigheid der Lever.

De vaft- en hardheid, of zwaare zelfftandig-

heid der Bezoars, ten opzigt van de Gal-fteenen

,

die onbetwiftelyk daar voor erkend worden,

moet niet meer zwaarigheid maakcn dan het ver-

fchil van grootte. De Heer Bianchi ver-

haalt, uit de Ephemerides van Duitfchland, eene

Waameeming van vier groote Steenen , gehaald

uit het Lyk van eenen Ryks-Vorft, die de gant-

fche holligheid van de Galblaas vervulden en zo

hard waren als Marmer. B l a s i u s maakt , in

zyne Waarneemingen
,
gewag van eenen zwarten

Steen, hebbende de figuur van eenen Slakhoom

en zohard zynde als een Keifleen ; welkegevonden

II. Deel. V 4 Was
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was in de zelfflandigheid der Levervan eenLyk,

?ynde die Ingewand byna geheel Scirrheus (a').

De verfcheide hoedanigheden o£ eigeniphap-

pen der Gal-fleenen,hebben den vermaarden Au-

iheur van het Werk over de Lever dezelven

doen onderfcheiden in twee foorten, naamelyk

in zwarte en in geele Steenen. Men vindt 'er,

volgens zyne Waarneemingen, ook middelfoor-

ten van , ten opzigt van de koleur; want 'er zyn

witten, groenagtigen , blaauwen, loodverwigen,

enz. De zwarten hellen meer naar de gedaante van

hoekige figuuren , dan de geelen , en deeze ko-

rnen naaft aan eene klootronde of ovaale figuur.

De eerden, in 't Water geworpen zynde, zin-

ifcn aanftonds, de anderen dryven doorgaans,

hoewel veelen derzelven eindelyk ook zinken,

wanneer zy eenigen tyd in 't Water gelegen

hebben. Daar volgt dan uit, dat de zwarte Gal-

ileenen altoos digter en zwaarder van zelfflan»

digheid zyn dan de geelen; een omftandigheid,

welke dezelven overeenkomflig maakt met de

Steenen van de Nieren en Waterblaas, naar

welken zy ook gelyken door de fchikking van

hunne verfcheide Laagen of Schilfers , die in de-

zelven digter en valter famengevoegd zyn dan.

in de geele Steenen. En 't gene, volgens de

aanmerking van denHeerBiANCHi, welke wy
l^ier verkortende bybrengen , deeze overeenkomfl.

nog

(a) De ipde JVaameeming in 't VI. De. el.
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pog meer volmaakt, is, dat Menfchen, die aan

zwarte Galfteenen onderheevig zyn, ook met

Steenen van de Waterblaas zyn gekweld. Laat-

ftelyk , de allerbyzonderfte eigenfchap van de

zwarte Galfteenen beftaat daar in , dat zy geen

Vlam kunnen vatten , noch fmelten door het

Vuur, gelyk de geelen doen. Omtrent de gee-

len is egter op te merken, dat de geenen, dié

uit de Leverbuis komen , bekwaaraer zyn om te

branden dan de Steenen van de Galblaas*, eene

Waarneeming , overeenkomftig met het gene

wy hier voor hebben aangemerkt , ten opzigt

van de Steenen, die uit de Galblaas van een

oud Man gehaald waren , en , fchoon geel ofgeel-

agtig zynde, op geene kennelyke wyze gebrand

o( Vuur gevat hebben (dj.

H.

(b) [En 2ulks komt ook met onze Waarneeming, op
de Steentjes uit de Galblaas van een oude Vrouwgehaald,
overeen. Zie de Aantekening hier voor,]

VVV
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V
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MAar weinig' Jaaren is 't geleeden, dat men

het Keuken-Vaatwerk van Koper begonnen

heeft uit te maaken als zeer fchadelyk voor de

gezondheid. Dit Gerugt verfpreide zig zeer fchie •

lyk door bykans geheel Europa, en federt is de

Koft of Spyze, in Koperen Vaten toegemaakt,

als vergiftigd zynde veroordeeld. In plaats van

de Zaak te onderzoeken, gelyk behoorlyk was,

heeft iedereen geloof gegeven aan dit Gerugt, en

men tragt het Koper voor altoos uit de Keuken

te bannen , verbiedende deszelfs gebruik ,. na dat

men 'er zig, geduurende dertig Eeuwen of daar

omtrent , zo geruftelyk van bediend heeft.

Ge-
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Gemakkelyk is het te bewyzen, dat geen der

Metaalen by de Ouden in grooter agting zy ge-

weefl, dan het Koper en de famengeftelde Me-

taalen die men daar van maakt, te weeten het

Geel Koper en Brons. Het eerde Geld dat men
te Romen munte, was van Koper, en daar van

heeft de Openbaare Schatkiil den naam gekreegen

van Mrarium. De Romeinen hebben zig, ge-

duurende de vyf eerde Eeuwen na de Grondves-

ting van Rome , enkel bediend van Koperen Geld»,

en het was alleenlyk na de Nederlaag van Pyrrhus ,

in het 483^" Jaar van Rome , dat men Stukken

Gelds begon te ilaan van Goud en Zilver.

De oorfprong of ontdekking des Kopers heeft

ook zekeren luider. Men weet, dat hetzelve

toegewyd werdt aan die fchoone Sterre , ge-

naamd (^enus , welke de Schemering verfiert*

Het KihxiA Cyprus geeft men voor, te zyn 't ge-

meene Vaderland van de Heidenfche Godheid

deezes naams en van dit Metaal; waarvan mc-

gelyk de Oude het Koper genoemd hebben ^s
Cypriim en naderhand Cuprum. De Romeinen ,*

en voor dezelven de Grieken, hebben dit Me-
taal inzonderheid gebruikt om de geheugenis

van zodanige Mannen , die aan hun Vaderland

eenigen uitmuntenden diend toegebragt had-

den, te vereeuwigen. Aan deszelfs bedendig-

heid in het verduuren van een menigte Eeuwen,
zyn wy die kodbaare Gedenkdukken der Aloud-

heid verfchuldigd, welken de beroemde Kon-
IL Desl, fte-
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ftenaars van Griekenland en Italië onflerfelyk

maaken.

Dit is 't niet al t De Gewyde Schriften leeren

ons, dat God, toen Hy aan Mofes Z^nt beve-

len gaf5 op welk een wyze de Tabernakel en

Arke des Verbonds moefl: worden gemaakt, ten

zelfden tyde , omtrent de toerigting van het Al-

taar des Brandoffers, wel uitdrukkelyk gelafte,

dat alle de Gereedfchappen van dit Altaar, ge-

lyk Potten en Pannen, Krauwels en Schoffels,

Bekken , enz. , van Koper moellen zyn (a). Dit

werdt ook uitgevoerd doov Bezaké'l q\\ Jholiach ^

die zonder twyfel de grootfte Konftenaars in dit

fbort van Werk zyn geweeft , alzo zy door den

Geeft van G o d zelf daar in onderweezen wa,-

ren (b). Onder de fchikkingen, verder, welke

de manier betroffen, hoedanig de Offerhanderi

moeften worden uitgevoerd, voegt God 'er by

en zegt tegen Mofes (j:J y Gy zult den Ram der

Vullinge neemejiy ende gy zult zyn Fleefch inde

Heilige Plaatfe ziederu Adron nu , en zyne Zoonen,

nullen dezes Kams Vlees eeten, hydeDeure

van de Tente der Samenkomfe. Op een andeiQ

plaats wordt bevolen (d) ; een handvol te neemej}

van de Meelbloeme des Spysoffers , en van deszelven

Olie-^ waar na 'erbygevoegd wordt ^ het overhly-

ven-

(a) Exodus» Kap. XXVII. Vers 3. en Kap.; XXXVIII,

yers 3.

(b) Zie 't zelfde Boek, Kap. XXXI. Vers 2— 6.

(c) Kap. XXIX. Vers 31 , 32.

{^) Lemticus, Kap. VI. Vers I5> lö.
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vende daar van zullen Adroji en zyne Zoonen eeteti*

Hoe is het te denken , dat de Goddelyke Wys-

heid, ten diende van het Altaar, en ten ge-

bruike van de Priefteren, die hetzelve bedien*

den, het Koper zou hebben uitgekoozen, in-

dien dit Metaal een zo gevaarlyk Venyn in zig

vervatte; te minder, daar bevolen werdt, dat

Jdron en zynenZoonen hetVleefch van den ge-

wyden Ram, gelyk ook het overige der Koe-

ken, moeflen eeten, die in zodanig Vaatwerk

waren toebereid. Vaten ;, die met de Heilige

Olie gezalfd en aan God toegewyd waren als

geheiligde dingen (<?). Het kon niet zyn, uit

gebrek van beter Metaalen tot dit gebruik , aan-

gezien het Zilver en Goud zo overvloedig ge-

bezigd werden tot de famenllelling en verfiering

van den Tabernakel en de Arke des Verbonds,

dat men naauwlyks begrypen kan, hoe 'er zo

veel fchatten van Goud en Zilver kunnen ge-

weeft zyn by een Volk, zo even uit de flaaf-

fche dienftbaarheid van Egypte ontkomen, en

zig toen bevindende in 't midden van een groote

Woeliyn, het armfte Land der Wereld.

Laat ons by dit alles voegen , dat Genees-

heeren , van de groofte ervarenheid in de

Scheikunde , nimmer eenigerhand Vergift , of

iets gelykende naar een waaragtig Venyn j in

't Koper hebben kunnen vinden j, wanneer het

wel gezuiverd ware van alle vreemde lighaamen.

(e) Exodus, Kap; XXX. Vers 25-29. In
II. DE£L.
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In tegendeel hebben verfcheidene zig verbeeld ^

daar in Geneesmiddelen te oiltdekken, van eé-

he vaflgaande uitwerking en door de Ondervin-

ding gellaafd. Aret^us, die beroemde Griek-

fche Arts, heeft zig reeds van 't Koper bediend

tot Geneezing der Vallende Ziekte en der Stuip-

agtige Trekkingen van de Kinderen. Van Hel-

MONT, die geleerde Chymill: 5 verzekert ons zon-

der eenigen fchroom , dat hy in het Koper ééii

uitmuntend Hulpmiddel gevonden had tégen dé

ineefte Sleepende Kwaaien. De vermaarde Rö-

BERT BoYLE keurt dit Middel goed, wanneef

hy ons de famenftelling opgeeft van Zyn Eni

Veneris, By de Schyvers over de Bereiding

der Geneesmiddelen , vindt men verfcheide

Voorfchriften , in welken eenige Stoffen , van

Koper bereid
, gemengd zyn. Ook zyn 'er he-

dendaagfche Middelen in gebruik, die gedeel-

telyk eenig Koper bevatten, en waarvan merl

nooit eenige kwaade uitwerking gezien heeft;

gelyk de Tht&urce Lunarei Antepilepticcty en de

Tin&tira MetaUoriim , een Aftrekfel der Scori<t

Kcguli Antimonialis , met Staal , Koper en Tin

te famen. Om niet te Ipreeken van veelerlei

Zalven en andere Heelmeefters- middelen , iii

welken de bereidzelen van Koper de voornaani-

fte en kragtigile Ingrediënten zyn. Het zal vol-

doen kunnen , wanneer ik hier alleen nog t3y-

voeg de langduurige Ondervinding van mynen

Leermeefter geduurende verfcheide jawcn , den

ver-
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verftandigen Heer Boerhaave, wien de ge-

heele Weereld, zonder twyfel, eene volmaakte

Kennis der Enkelen en andere Stoffen, waar
uit de Geneesmiddelen famengefteld worden

,

toelchryft. Indien deeze groote Geneesheer ,

en zeer bekwaame Scheikundige , in het Koper
ooit eene vernielende kragt

, gelykende naar die

van een Vergift, had kunnen ontdekken, zou
hy zig dan niet gewagt hebben van ons een Ge-
neesmiddel aan de hand te geeven, uit Koper
gehaald door middel van Geeft van Armoniak-
Zout. In tegendeel, hadt hy zekerlyk onder-

vonden , dat deeze Tinktuur van Koper een
kragtig Diuretkum ware, 't welk de flymagtige

taaie Stoffen , in de genen die ongedaan van
Kleur en Waterzugtig zya , verdunt en doet
uitloozen. Daarenboven berigt ons Doktor
WiLLiAM Henry, in zyne Befchryving der
Mynen of Bronnen van Koper in 't Graaffchap

JVicklow in Ierland , dat de Arbeiders, die in

Koper-Bronnen werken, en verfcheide andere

Menfchen, menigmaal van dit water drinken,

zonder daar van cenigfchadelyk Gevolg te onder-

vinden , terwyl het een byzonder Middel is tegen

verfcheide Kwaaien, voornaamelyk de Schurf-

digheid en andere Huidziekten. Men merkc

aan, dat een Pond van dit Water omtrent een

Drachme gantfch zuiver Koper bevat (a).

Dit

(o) [Zie de Befchryving deezer /ïoo<^- ifofer» JïrcMW»,

JI. DïEL. m
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Dit alles, egter, zal miflchien niet genoeg-

zaam zyn, tot overtuiging van de genen, diie

te veel hangen aan het algemeene vooroordeel,

't welk de opentlyke verzekeringen hebben doen

ontftaan, noopens het gevaar, dat 'er in 't ge-

bruik van Koperen Vaatwerk zou kunnen ftee-

ken. Om die reden is het , dat ik alle de noo-

dige overweegingen gemaakt heb , met de On-

dervinding gepaard , ten einde , in de eerfte

plaats , my zelf te overtuigen , en my insgelyks

te bevryden van alle vooroordeel, 't welk ik in

anderen afkeur; eer dat ik bepaalde, in voelk

%eval het gebruik van Kopperen Faten onverfchillvg

zy , en op welk eene wyze hetzelve fchadelyk voor de

gezondheidkanivorden. Doch, voor het bybren-

gen van de Proeven, dien aangaande, heb ik

noodig geoordeeld agt te doen geeven op eeni-

ge Verfchynzelen , die ten deezen opzigte be-

trekking hebben op alle de Metaalen in 't alge-

meen.

Men weet, en een iegelyk kan zig gemakke-

lyk door Ondervinding verzekeren , dat allerlei

Metaalen, genomen in hunnen^ zuiveren en na-

tuürlyken flaat, geene aanmerkelyke fmaak in-

drukken op de Tong, zelfs wanneer men de-

zelven , zo klein als mogelyk is , gemalen of

gefchraapt hébbe. Dit bewyft, dat het Speek-

zel niets daar van ontbinden kan , noch ook de
' an-

in 'tl. Deel van deeze VERHAjfDELiNCE:?, blddz.

365.]
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andere Vogten van ons Lighaam, indien men
daar van uitzondert het fcherpe Zuur , met welk

de Maag van eenige Menfchen is overlaaden,

die alsdan iets kunnen ontbinden van de onvol-

komen Metaalen , inzonderheid het Yzer en

Lood. Zulks blykt klaar uit de koleür , welke

het Vylzel van Yzer of Staal , ingenomen zyn-

de, aan den Afgang geeft: doch Menfchen^

dié geen fcherpe zuure Stoffen in de Maag heb

«

ben;, werpen dit Metaal, weder uit, zonder dat

hetzelve byna eenige verandering ondergaan

heefti Derlialve kunnen alleenlyk de ontbon-

den Metaalen y die, 't zy buiten of binnen het

Lighaam, tot eene Zoutige of VitriooUfcbe eigen*

fchap gebragt zyn, zig vermengen met zodanige

Vogten , als het Bloed is; Zulk een Zoutagtig

of Vitrioolifch voortbrengzel van alle de Metaa-

len in 't algemeen, ontdekt zig aan ttriQfamen-
trekkende, zeerfcherpe , walgelyke , enfomtyds zelfs

knaagende afbrandende eigenfcbap,vo\gen& de hoe-

danigheid van het Vogt, dat men tot deeze

Ontbindmg gebruikt heeft.

Niemand is onbeWuft van het vaflgaande én

meeftendeels heilzaame gebruik des Kivlkzilvers^

zo als hetzelve natuurlyk beftaat, cii zonder

de minlle Chymifche toebereiding, in verfchei-

de Kwaaien van 't Menfchelyk Lighaam , wan-
neer het ingenomen wordt. Een groote Gifté

daar van is niet fchadelyk bevonden , zelfs als

men die tot agt oftivaalfOncengtw'igtSYQimtcu
II. DfiEL. X dés
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derde , om het te doen inzwClgen in die hope-

looze Kwaal 5 welke men noemt Fohuh/s ofMife-

rere mei, zynde een zwaare Verftopping der

Darmen. Aan de andere zyde , wordt dit zelf-

de Kwikzilver, in den Zuiiren Geeft van Salpeter

gefmolten, en door uitdamping geprecipiteerd

zynde tot een rood Poeijer, dat men noemt

Roode Precipitaat, een vry flerk Corrofief oï\ix\2i2i'

gend Middel, zodanig, dat men 't zelve alleen-

lyk uitwendig gebruikt, om het welig Vleefch

en de Eeltagtigheid der Zweeren te doen weg

byten. Een zeer kleine Gifte van hetzelve zou

gevaarlyke Toevallen te weeg brengen , indien

het onvoorzigtiglyk werd ingegeven. Dit zelf-

de Metaal, ontbonden in 't Zuur van Koper-

rood, en gebragt tot Turbith of ivhte Precipi-

taat^ wordt eeh nog llerker Corro/?^/ dan het an-

dere. Eindelyk, het Kwikzilver, door Sublima'

tk vereenigd zynde met het Zuur van gemeen.

Zout, wordt, onder den naam van bpe?icl Subli'

maat , een allerfchrikkelykffc Vergift , welks

knaagende en vernielende eigenfchap de gehee-

le Wereld door bekend is. Doch hec Kwik-

zilver is het eenigfte van de Mctaalen niet, 't

welk door de Mineraale Scheidvogten eene zo

verbaazende verandering ondergaat. Het aller-

heilzaamfte en voor zodanig reeds overlang be-

kende Metaal, ik meen hetTs^r, wanneer men

't zelve in het Zuur van Salpeter ontbinden laat,

krygt , fchoon men dit knaagend Vogt door uit-

waafe-
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waafeming weggenomen liebbe, niettemin ee-

nen zo hoogen U'ap van bytende en brandende

werking, dat het als een gloeiende KoledeTong

fchroeit, wanneer 'er llegts zo veel opgelegd

wordt, als men met de punt van eene Speld

kan opneemen. Ja , wat zal men zeggen van die

volmaakte Metaalen, het Goud en Ziher^ waar

uit de oude Chymiften voorgaven hun algemeen

Geneesmiddel te bereiden, 't welk den Menfch

een veel langer tyd dan natuurlyk moeft doen

ieeven? Zien wy niet, dat deeze zo edele, en

van onheuglyke tyden af voor allerheilzaamil

befaamde Metaalen, door middel van Zuure

Geeften veranderen in fchroomelyke Vergiften f-

Myn oogmerk, met deeze kleine uitweiding,

is alleen geweeft, aan te toonen, dat de bran-

dende en vergiftige Knaaging der Metaalen by^

iia alleen afhangt van de Scheidvogten , waar-

door zy in Zouten of Vitrioolen zyn veranderd.

Hier uit volgt natuurlyk deeze Befluitneeming:

dat een Metaal^ "'t -ivelk niet ontbonden is ineenig

Mineraal Zuur , en de Ontbifiding toelaat van iets

genomen uit een ander Ryk der Natuur, dooreene

Ontbinding van dit foort juift niet verkrygt eene ei-

gentlyk gezegde Vergiftige hoedanigheid: fchoon

men hier door die min of meer fcherpe en wal-

gelyke Samentrekking, welke in al te groote

hoeveelheid zelfs fchadelyk is, zo eigen zynde

aan alle de ontbonden IN'Ietaalen , niet kan ont-

gaan , zelfs niet in het Yzer , wanneer hetzelve

II. Dee;„ X a doof
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door eenig Zuur Sap der Plantgewaflen wordt

ontbonden: hoewel het egter alsdan een goed

Middel, dat dikwils van veel behulp in ver-

fcheide Kwaaien is, uitmaakt. Zelfs het Vuur

alleen, werkende op de onvolkomen Metaalen

om dezelven tot Kalk te maaken, deelt dezelven

die fcherpe famentrekkende hoedanigheid me-

de , welke fchadelyk zou zyn \ indien men die Stof-

fe in te groote veelheid inwendig gebruiken wilde.

Om het gene ik tot dus verre geopperd heb

nog verder te betoogen, en 'er de toepaffing

van te maaken op ons Metaal, naamelyk het

Koper,zü ik thans kortelykde befchryving doen

van het Onderzoek, door my ten deezen opzig-

te gedaan ; met alle de daar toe vereifchte Proef-

necmingen. Ik beken, dat ik, federt men dit

Metaal als te gevaarlyk heeft uitgemaakt om

zig daar van in de Keukens te bedienen , aan-

ftonds myne aanmerkingen Het gaan, dat niet

alleen de Bierbrouwers en Jenev erllookers zig

altyd hadden bediend van Koperen Ketels en Hel-

men y zonder dat men, zo veele Eeuwen lang,

daarvan de minfle onvolkomenheid, of eenige

kwaade hoedanigheid, door dit Metaal aan den

Drank, die in zodanige Vaten toebereid was,

medegedeeld zynde, ontdekt heeft: dewyl het

bekend is, dat alleen de hoeveelheid, maar niet

de hoedanigheid van denzelven,voor de onmaa-

tige Drinkers nadeelig wordt geagt te zyn. Ook

kwam my, ten zelfden tyde, in gedagten, dat

de
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de Apothekers altoos Koperen Pannen en Bekkzns

gebruiken, om daar in niet alleen de Medici-

naale Dranken te kooken, maar zelfs Extrakten

te maaken van verfcheide Kruiden en Wortels;

welker Kooking verfcheide Uuren duurt , eer

dat de Extrakten zulk eene dikte krygen, als

'er vereifcht wordt om dezelven te kunnen be-

waaren. Hebben , niettegenftaande deeze da-

gelykfche werkingen der Apothekeren, door

middel van Koperen Vaten gefchiedende , de

Geneesheeren immer opgemerkt, dat dezelven

eenige kwaade hoedanigheid mededeelden aan

de Middelen, die op deeze manier toebereid

waren? Verder, het rafineeren van de Suiker,

(waardoor dit Honigagtig Merg van 't Indiaan

-

fche Riet zo menigmaalen in Koperen Ketels of

Pannen komt , voor dat het dien trap van zui-

verheid verkreegen heeft, welke daar in ver-

eifcht wordt,) moet ons door de fmaak en glan.

zige witheid overtuigen, dat dit Metaal niets

medegedeeld hebbe aan de Suiker, 'r welk in

flaat zou zyn om de fmaak of de koleur te ver-

anderen; een uitwerking, die noodwendig vol-

gen moeft, indien 'er de minde Ontbinding van

't K oper gefchied ware.

Schoon dit alles my reeds genoegzaam had

overtuigd, dat het gebruik van Koperen Keuken-

Vaatwerk niet zo fchadelyk voor de gezondheid

moelle zyn, als men getragt heeft (ms wys te

maaken, heb ik niettemin zelf voor Kok willen

II. Deel. X 3 fpee-
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fpeelen, en het gene 'er voortkwam van naby

onderzoeken in de hoedanigheid van een Chy-

mifl , om deeze vooroordeelen beter te kunnen

wegneemen , en daar van verflag te doen aan 't

Algemeen. Ten dien einde heb ik my voorzien

van twee nieuwe Ketels, den een van rood, den

anderen van geel Koper, waarin ik verfcheide

dingen , zo vafl als vloeibaar , genomen uic

Plantgewaffèn en Dieren, en, in 't algemeen

gcfproken, allerlei foort van Stofifen, die men

gewoon is tot bereiding der Spyzen te gebrui-

ken , heb doen kooken. Tot dit Onderzoek

werdt vereifcht, naauwkeurig te ontdekken de

kleine deeltjes van Bletaal, om te zien of 'er

eenigen van de Ketels werden afgerukt onder

liet kooken , en in zulk een geval derzelver hoe-

veelheid te bepaalen. Ten opzigt van het ge-

ne de gekookte dingen, die geheel vloeibaar

waren, betrof, kwam de enkele uitwaafeming

my genoegzaam voor, om het gene te verza-

melen, dat van de Koperdeeltjes in dezelven

was, indien 'er eenigen, door het kooken, in

ontbonden waren ; hoewel voor de uitwaafeming

zulks ren vollen kon ondékt worden, door de

- verandering van Koleur in deeze Vogten, wan-

neer 'er een weinig Geeft van Armoniak-Zoutm

gegooten werdt. Doch de gekookte dingen,

die harder en dikker waren, vcreifchtcn ccne

andere behandeling. Ik was genoodzaakt, cerft

al-
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alle vogtigheid te laaten uitdampen , het overi-

ge te branden in eene Kroes en het tot Afch

te maaken, om daar uit de Koperdeeltjes te

trekken, door middel van een bekwaam Scheid-

vogt. Op deeze wyze was ik verzekerd , dat

niet het minfte deeltje daar van ontflippen kon.

Dus ben ik by trappen voortgegaan , beginnen-

de met de allereenvoudigfte Proeven.

Ik liQt Puiioater., dat zeer zuiver was, twee

Uuren lang kooken in de gemelde Ketels, en

hetzelve uitgegoten hebbende in eenige Glazen,

heb ik 'er niet het minlle kenteken van Koper

in kunnen ontdekken , noch op de fmaak noch

door een Scheikundig Onderzoek.

Vier Oneen geween. Zout liet ik in den Ketel

van rood Koper kooken met vyf Ponden IVater ,

dat door kooking te deeg gezuiverd was van

Kallvagtige aarde. Dit gaf, na de uitwaafe-

ming, een foort van Poeijer, van 't welke, door

Azyn , twintig Greinen afgefcheiden werden

van een foort van Spaanfch Groen. Een gelyke

veelheid van Water en Zout, gekookt zynde

in den geel Koperen Ketel, toonde alleen een

flaauw wolkje van groenagdge Koleur. Dit be-

wyft, dat het gene, waar door het rood Koper

in geel Koper veranderd wordt, deszelfs Poren

te zeer heeft opgevuld, dan dat het gemeen

Zout eenigzins daar in zou kunnen dringen.

Twee Maaten, eik, van vyf Ponden, goed

II. Deel, X 4 Bier
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Bier y dat van Geril en Hop gebrouwen was,

Uet ik een Uur lang in myne Ketels kooken,

en het or^erblyizel , na de uitwaafeming van air

Ie Vogtigheid , tot Afch verbrand hebbende,

deed ik een gedeelte van die Afch kooken in

gedefiilleerden Azyjt, en een ander gedeelte in

Geejl van Armoniak-Zout. Geen van beiden toon-

de die fchoone Saphler-koleur , welke zo byzon-t

der eigen is aan de Ontbindingen van Koper.

In tegendeeld, heb ik, na de uitwaafeming der

Vogtigheid , niets daar uit gekreegen dan een

weinig dikke Stotfe, van bleek geele Koleur,

die in de hitte doorfchynende was , maar in 't

vervolg vuil werdt door aanraaking van de

Lugt.

Het zelfde is my gebeurd met Melky welke

ik in gelyke hoeveelheid deed kooken, en op

de zelfde wyze behandelde als het Bier in de

voorgaande Proefneeming. Het Aftrekzel der

A(Iche,door middel van de voorgemelde Scheid,

vogteu, gaf niets, dan een bleek ivliagtig Strem-

zel^ 't welk door de Lugt een weinig vogtig ge-

maakt w.erdt, doch waarin zig niet het minfle

kenteken van Koper openbaayde.

Een gelyke hoeveelheid van zvitten Frar/fchen

Wyn^ te weetcn vyf Ponden in ieder Ketel,

welke ik een Uur. lang had doen kooken , ver-

toonde in den geel Koperen Ketel, naauwlyks

iets dat van het voorgaande vcrfct.ilde. Plet
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Aftrekzel der Aflche van den Wyn , in het rooi.

Koper gekookt ,
gafin tegendeel een flaauw groen-

agtig blaauw , waar in ik , na de uitwaafeming

van het Ontbindvogt
,

' Cden Geeft van Armoniak-

Zout, die daar toe was genomen , '^eenentzvintig

Greinen vond van een foort van bleek Spaanfch

Groen. Doch het weinigje bleeke Affche, ge-

komen van het Extrakt van Wyn in den geel

Koperen Ketel gemaakt , ,weigerde volftrekt op de

wyze van Metaal te vloeijen, zelfs op een gloei-

ende Kole aan het tipje van een Vlammetje, dat

door een klein Soldeerpypje aangeblazen werdt.

Ik nam vervolgens drie Ponden OJJenvleefch y

met de vereifchte hoeveelheid Zout , en daar by

gedaan hebbende eenig klein gehakte Kool en

Wortelen^ liet ik het alles , vier Uuren lang , koo-

ken in den rood Koperen Ketel, en goot het Nat

door een Doek , waar mede ik , ap de behoor-

lyke wyze, den Doek ftyf wringende, al het

vogtige , dat 'er in het Vleefch en Moes kon zyn

,

uitperfte. Al dit Nat toen hebbende doen uit-

waafemen , maakte ik het overgebleevene tot Afch

,

om 'er de kleine Koperdeeltjes uit te trekken,

indien 'er eenigen in het Nat waren ontbonden

geweeft. Doch fchoon ik'Geell van Armoniak-

;2oat, eenige Uuren, in eene Phiool met een

langen naauwen Hals, op die Afch had doen

kooken , was dezelve daar van alleenlyk zeer

bleek Zeegroen geworden ; welke Koleur allengs

verflaauwde, naar maate de Geeft door uitwaafe-

II. D£Er-. X 5 ming
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ming verminderde^ zodanig, dat 'er eindelyk

llegts een fierlyk Avit Stremzel van overbleef, dat

een weinig Zoutig en bykans doorfchynende was.

Tot een andere Proeve nam ik Spek, met aan

vieren gefneeden Peeren en Appelen ^ welken ik

met elkander liet kooken, gelyk het gemeene

Volk gewoon is te doen , om zig daar van een vry

lekkere Kofl te bereiden. Vervolgens nam ik al het

Sop ,
gelyk in de voorgaande Proeve , en ik ging ,

even als te vooren, te werk metuitvvaafemen, tot

Afch branden , en die Afch uit te loogcn : doch

ik heb daar in ook de minile koleur van Koper

niet kunnen vinden, als ik het Aftrekzel maakte

met Geeft vanArmoniak-Zout, veel min met ge-

deftilleerden Azyn. De uitwaafeming van deeze

Vogten het niets over dan een Samengroeizel van

cene Witagtige Stofe ^ trekkende naar den gee-

len , in we^ke het niet doenlyk was zo veel deelt-

jes van Metaal te vinden , als men aan de minde

zwaarte zou hebben kunnen ontdekken.

By die gelegenheid kwam my in gedagten

,

dat miffchien eenlge GezvaJJen, die een foort van

vlug Zout in zig bevatten, 't welk nabykomt

aan eene Jlkalijche natuur, eenige deeltjes van

myne Koperen Vaten zouden kunnen ontbinden.'

Met dit inzigt kookte ik Vleefch met Uijem , Look ,

Peperwortel,en dergelyken: doch, even als in de

voorgaande Proeven te werk gaande, bekwam ik

niet het minfte kenteken vau eene Koper-Tink-

tuur, door Middel van myne Ontbindvogten

,

uit
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nit de Affche, welke ik van dit Afkookzel had

gemaalct, en bygevolg geen de minde Ontbin-

ding van 't Metaal des Kopers, naar welke myn

zoeken was. Eene Proefneeming gelykvormig

aan deeze , in welke ik , in plaats van Wortelen^

en F^ook, by het Vleefch verfcheide foorten van

Speceryen had gedaan, viel op de zelfde wyze

uit, zonder dat ik deminile ontbindinge van Ko-

per ontdekken kon.

Ik dagt verder om zeker foort van Marmelade ,

welke van het gemeene Volk, in verfcheide dee-

len van Diiitfchland, wordt toebereid, om ze op.

't Brood te eeten in ftede van Boter. Men maakt

dezelve uit fap van Vlierbeffen, gemengd met

Pruimen , 't welk men te fanien in een Koperen

Ketel koöken laat, geduurig hetzelve omroeren-

de met een klein Bordje of Plankje , van fatfoen

als een Spatel; tot dat dit mengzel, door deuit-

waafeming, welke onder 'tkooken altoos duurt,

de dikte van Marmelade krygt. Ik nam daar

agt Oneen van, welken ik in een Kroes liet uit-

branden. Ik verbeeldde my in deeze Affche ee-

nige deeltjes te zullen vinden van het Metaal , 't

welk door dit Sappigen Zimragtïg mengzel , ver-

fcheide Uuren lang , in eene kookende hitte was

gefchuiird: doch de Geeft van Armoniak Zout

,

waar mede ik de Affche opkookte, bleef even

helder als zuiver Water , zonder de minfte ver-

andering van Koleur te hebben ondergaan.

Nog bleef my over te onderzoeken, hoe het

II. Deel. jnet
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met Fifch zou zyn, die gekookt werde in een

Koperen Ketel, gelyk de gewoone manier is, om
denzelven tot Spyze te bereiden. Het was een

Snoek van tiiffcticn drie en vier Pond, welken ik,

toen hy in flukken gefneeden was , met Zout daar

by liet kooken, gelyk 't behoort. Daar na per-

fte ik 'er al het Sap uit, en deedt hetzelve, met

Jiet Vifchwatcr, uitwaafemen, tot dat het over*

blyfzel droog ware. Die Koek zette ik in een

Kroes uit te branden, en onderzogt de AfTche,

daar van komende , met de Ontbindvogten , waar

van ik my bediend had in de andere Proefnee-

mingen. Ik kreeg 'er wederom geene de minfte

Tinktuur van Koper uit, en merkte, door de

viitwaafemlng van het Vogt, dat hetzelve alleen

beladen was geweeft met een witPoeijer, zynde

een weinig Zoutig, daar aan medegedeeld door

het Zout, waar mede de Vifch gekookt was.

Om verder de fchoone Sexe alle vreezc te be^

neemen , omtrent het drinken van haaren gelief-

den Drank , de Kojfy , Avanneer dezelve in een

Koperen Kan gezet wordt; heb ik de volgen-

de Proefneeming in het werk gefield. Ik liet zes

Loot Koffy kooken in een Koperen Ketel, en

het Afkookzel hebbende laaten (laan tot dat het

bezonken ware , deed ik allengs al het Water

wegvvaafenien op'tVuur, totAflthe. Inplaats,

nu, van 'er Koperdeeltjes uit te krygen door my-

ne Ontbindvogten, vond ik niets dan kleine

plaatjes of blaadjes^ die dun en wit waren, op

el-
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elkander geplakt , en van eene Loogagtige fmaak ,

even als een voortbrengzel der verbranding van

eenig Plantgewas of deszelfs Vrugten.

Aangezien ik te vooren heb aangemerkt , dat

enkel Water met gemeen Zout, wanneer ik dat

te famen in den Koperen Ketel kookte , eenige

Greinen Kopers hadt ontbonden : zo was ik

zeer verwonderd , dat ik eene dergelyke Ontbin-

ding in myne Afkookzels van Vleefch en Vifch

niet had gevonden , fchoon 'er niet alleen de

,

zelfde hoeveelheid van Zout by geweell ware

,

maar het kooken zelfs langer had geduurd. Na
veele overweegingen daar omtrent, kon ik 'er

geene andere reden voor vinden, dan dat het

gemeene Zout, alleen met zuiver Water ^ door

't Kooken onophoudelyk aangedreeven , met

kragt werkt tegen des Ketels inwendige Opper-

vlakte; daar hetzelve, in deeze werking flym-

agtigeLighaamen ontmoetende, welken deszelfs

Scherpheid verdooven
, gelyk Vleefch^ Vifchy

Kool of Wortelen^ en dergelyken, zig daar in

ophoudt en verbergt, als in dingen, die gemak-
kelyker te ontbinden zyn dan 't Koper. Om dee-

ze reden is het, zonder twyfel, dat ik geene
Ontbinding van dit Metaal heb waargenomen in

alle myne voorgaande Proeven, daar het Zout,
iets anders dan Metaal, om op te werken vondr.

Ten. befluite : hoe weinige Proeven men ook
neeme , in navolging van de genen , welker
uitflag ik alhier getrouwelyk heb verhaald , zal
IL Deel.

j^en
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men niet milTen de valfchcid van vecle voor*

Oürdeelcn, die als waarheden zyn verbreid , ten

opziet van het Ichadelyk gebruik des Kopers,

te ontdekken. Daar zyn Schryvers die bewee-

ren (d) , dat zuiver Water , flegts ééne nagn be-

waard wordende in een Vat van dit Metaal

,

aanftonds daar van de kentekenen vertoont,

wanneer men eenige druppels Geeil van Armo-

niak-Zout daar in giet: terwyl ik, noch in'zuik

Water , noch in 't gene ik te vooren in een

Koperen Ketel had doen kooken en laaten

bekoelen ,
geen gevolg van die voorgewende

Ondervinding heb kunnen ontdekken. Dit On-

derzoek heb ik nog verder voortgezet , laaten-

de het Nat van eenige Ponden Odèn-Vleefch,

dat met Zout wel gaar gekookt was
_,

in deii

Koperen Ketel koud worden. Egter was 'er

niet het minfle blyk van eene Ontbinding vari

Metaal , noch eenige verandering van Koleur

in 't Nat, wanneer ik 'er Geeft van Armoniak-

Zout onder mengde. Ook heb ik , voor die

bymenging , de fmaak van 't Vleefchnat niet

bedorven , veel min fchcrp of walgelyk bevon-

den; 't welk alleen gebeurt, wanneer 'er //'jv;,

Az'^n of Limoenfap, als Zuure Ontbindvogten

zynde van het Koper, onder gemengd worden,

terwyl het Vleefch of Moes in zulk foort van

Va-

{a) Zie de Verhandeling, Mors in Olla: dat is, T>s

Doüd in de P9S,
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Vaten ftaat te kooken ; of dat het . Nat te lang

daar in bewaard wordt op eerje plaats, alwaar

de vogtigheid der Lugt aandoening op het Me-
taal hebben, en. daar •v^nccnSpaanfcb Groen ^£-

fcheiden kan. Alsdan zullen de Spyzen , be-

reid wordende op deeze verwerpelyke manier,

(daar het Koper door 't Zuur ontbonden wordt,)

of die men eenigen tyd in Koperen Ketels of

Pannen heeft laaten Haan, wel fchadelyk voor

de gezondheid kunnen zyn of worden, veroor-

zaakende zwaare benaauwdheden en andere droe-

vige Toevallen. Te weeren, menzaleen^/-<5r<flf/^-

middel hebben, dat min of meer geweldig is,

naar de hoeveelheid des Spaanfch Groens, wel-

ke van het Koper afgefcheiden zy, doch geens-

zins eene Drogerye , welke men in de Clafle

der Vergiften , of eigentlyk gezegde Venynen

,

zou mogen Hellen (F).

Voor 't overige: ik had wel gewenfcht dat

eenige geleerde Doktoren, gQ[y\<i Lanzoni , Va-

lifnieri^ Mauchart , en anderen , een naauwkeu-

riger Onderzoek mogten gedaan hebben om-

trent de verderflyke uitwerkingen van 't Kope-

ren.

(fc) [Men ziet derhalve dat de Schryver niet alle fcha-

delykheid van 't Koper ontkent , maar alleen beweert

,

dat deszelfs Gebruik niet altoos naadeelig zy. Jk zelf

heb , nog maar twee of drie jaaren oud zynde , eens een

Koper Gewigtje ingeflokt , 't welk van my , zonder eenig

kwaad gevolg, met den Afgang is geloosd.]

.
II. DE£i.
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ren Vaatwerk, waar van zy in de Ephemeridès

van Duitfchland fpreeken, en dat deezé Hee-

iren , die zig nu onlangs tegen 't gebruik van

dit Metaal zo hevig hebben aangekant ,' eerft

dit voorgewende gevaar met vaftgaandc Proe-

ven hadden onderzogt, voor dat zy valfchheden

herhaalden , of ongegrond nieuws verbreidden

,

tot misleiding van 't Algemeen.

H.



WAARNEEMINGEN
OVER DE

KINDERPOKJES,
gedaan in zwitserland, sweeden,

Engeland en Vrankryk;

Strekkende inzoriderheid om de Toevallen van
hec ergfre foort derzelven ce voorkomen.

Befchryving der Kinderpokjes ^ die in 'tyaar 173^
zo menigvuldig waren ^ door den Heer A. van
HALLER. (Opufcula 'Paihologica. Laufann.

1755. p. III.)

N' Ergens blonk de bekwaamheid van Sy-

_ den ham, die de Geneeskunde zo zeer

bevorderd heeft , meqrder uit , dan in de be-

handeling van deeze Ziekte, 't Is bekend , dat

hy dezelve zonder fchroom te keer ging. met
Zuure Vogcen , Pyiiflillende Middelen en Darm-
fpulcingen. Dat verderflyk foort egter, waar
zwarte Plekken onder de Puiften zyngem«Dgd,
heefc hy niet durven aantaften , laatende de Ly-
ders aan hun noodlot over. Ik bevond my in

't gemelde Jaar , wanneer zulk foort van Pokjes

II. Deel. y dik-
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dikwils voorkwamen , verpligt , daar toe een

Middel te zoeken , 't welk in die Gcdeldlicid

door nienigvuldige Proeven is goed bevon-

,.den.

Dit Jaar was, van 't begin af , zeer regenag-

tig , en werdt derraaate beheerfcht van den

Noorden of Noordooften Wind , dac men , derv

gantfchen Zomers maar eens of tweemaal Don-

der gehoord heeftj 't welk zeer zeldzaam in dee-

ze Landftreek is. Overllroomingen der Rivie-

ren hadt men menigvuldig. Dceze koude en

vogtige Gefteldheid van de Lugt houdt Hoef-
man voor de gemeenfte oorzaak der Land-of

Volkziekten ; waarfchynlyk met reden: want

wie kan twyfelen, of de belemmering dcrDoor-

waafemlng van de menfchjelyke Lighaamen is

van veel kragt om kwaadaartige Ziekten voort

te brengen.

In verfcheide voorgaande Jaarcn waren by ons

de Pokjes zeldzaam en goedaartig. Zy begon-

nen thans in Ivlaan zig even zodanig te vertoo-

nen , maar namen in 't kort geweldig toe, der-

maate, dat in Mey^yunyen Augufms naauwlyks

iemand daar van vry bleef, die ze te vooren nog

niet was onderhevig ge weeft. De Ziekte be-

gon in September te verflaauwen. In de Zomer-

Maanden kwamen dikwils famenloopende Pokjes

voor : niet zelden volgden op 't uitkomen der

%q[v Qï\zivariePlekken ^ en in VolwafTenen Ge^A-y?-

fu'iPjes (^Exanthemata M'iliarïa). Dit flcepte vee-

kn 'm 't graf. Ik heb zorgvuldig waargenomen,

dat
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dat de zulken zwaarft en langft leeden, en alleen

mee zwarte Plekken waren bezet, die de Ziek-

te hadden in wanorde gebragt door het ge-

woon gebruik van heete Dingen , zo in de

Spyze als tot Geneesmiddelen. De zwarte

Plekken vertoonden zig , met de Samenloopen-

de Pokjes , op den vierden of vyfden dag van

't aankomen der Ziekte, en dus op den tweeden

of derden van 't uitkomen der Puiften. Deezc

Plekken waaren menigvuldig, plat, omtrent een

zesde Duiins breed j uit den blaauwen zwart,

dlkwils zwarter dan Inkt. Zy werden voorge-

gaan van fcherpe Pyn in de Rug, Steekingen in

de Zyde èn Bloedrpouwen : zy werden gevolgd

van Ylhoofdigheid . een geweldigen Hoeft, en,

óp den agtften of negenden dag, van èen doo-

dclyk neêrflaan der Puiften. Dewyl ik zag, dat

dit Toeval by andere Geneesheeren fchrik baar-

de , en dat het een fchoone Maagd uit der tyd

geholpen hadt , begon ik my vlytig toe te leg-

gen , om daar tegen iets uit te vinden.

Zuure, verkoelende Middelen kwamen my
zeer twyfclagtig voor. Ik zag de kwaade ge-

volgen van Melkdranken , Purgatiën en Kly-

fteeren , die van fommige Doktoren onbe-

fchroomdclyk voorgcfchreevcn werden. Niets

minder ," dan de zekere dood , was te verwagtea

van heete Middelen. De Vogten des Llghaama

helden zeer naar Verrotting
,

gelyk uit den

ftank zo van de Puiften als van den Adem der

lyderen bleek. Dcrzelver ftilftand was te he-

il. Deel. Y i fpéu-
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rpeuren uit de Plekken zelf, kentekenen hebben-

de van *C Koud Vuur, alsook uit de Lendenpyn

èn het weinig Water dat de Lyders loosden ,

zynde groen van kleur. De fchrik werdc

vermeerderd, door den flcgten moed dien Sy-

DENHAM in deczen gccfc. Ik zogc een middel,

om de vaft gepakte Bloedklompjes los te maa-

ken , zonder de Vaten te doen brecken ; dat de

beweeging naar de Huid onderhield , buiten toc-

neeming van de Koorts, en de neerflaande Puis-

ten weder uitzetten kon , doch de bederflykhcid

der Vogten niet vermeerderde. Zulk een Ge-

neesmiddel , 't welk , als door een zagre Ont-

ftecking te verwekken , 't Venyn der Vogten

in Fuiftcn uitdreef, den ftilftand wegnam, en,

zulks te wqeg gebragt hebbende, gclyk men

"wenfchte , alles in rufte liet ; was de Kamfer^

welker kragüik uit de Natuur afleidende , dezelve

dus in Praktyk heb gebragt ; fchoon Trallhs,

'c is waar , dezelve te voeren geprcczen hadt,

doch enkel uit de Theorie en niet in oiis Geval
j

gelyk ik daarna uit zyne Schriften heb ontdekt.

"Weshalve, zo dikwils 'er Toevallen voorkvva-

iiien , die fliet een kwaad foort van Pokjes

dreigden; by voorbeeld, Ylhoofdighcid op den

eerften dag, hevige Koorts, fteekcnde Pyn in

de Lenden of Bord , moeielykheid der Adem-

haaling , in een volfappig , bejaard , bloedryk

Menfch ; heb ik aanftonds een verdunnend Af-

kookzel voorgefchrceven , van Salza , Graswor-

telen , Vrouwenhair, Bloemen van Madeliev6n

ca
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cn Vygen , te gebruiken tot eenige Ponden 's

daags : want " de Aderlaating vond ik toen nog

niet noodig. Het Braakcn , een byna onaf-

fchcidelyk Toeval , kwam ik te hulpc met eea

Braakmiddel; zodaanig dat de Lyder, ten min-

fte agtmaal , rykelyk overgaf: want de uitkom(t

was nadeeliger, v^anneer het Braakcn werdt ver-

hinderd. Ondaftingen van Bloed was ik niet

zeer bang voor. Ik heb in een Jongen van ze-

yeii Jaaren gezien , dat hy , voor het uitkomen ,

een menigte Bloeds met den Afgang kwyt raa-

te^ daar eea zeer goedaartig foort van Pokjes

OP volgende. Zo menigmaal , door misflag der

Pluii^genooten, heete Middelen ingegeven wa-
ren, kwamen 'er , na een groote benaauwdheid

,

qp 't fchielykfte zeer zwarte PuiRen voor den

dagj of, wanneer de behoorlyke uitkoming op

den derden dag gefchted ware , verminderden

de Tpevailen wel , maar op den zesden dag

Iloegen de Pokjes neder, en werden gerekend

met zwarte flippen , volgens den aart van de

kwaadaartigfte Vloeipokken. Indien derhal-

ve den Lyder iets zo naadceligs overkwam, zq

gaf ik hem Kamfer in een Melkdrank, tot die

hoeveelheid , dat hy in een etmaal tyds twintig

Greinen daar van innam. De verheffing tegen

de nagt, die byna in alle Koortfen van. dit foort

plaars heeft , fcheen een Ruftmiddcl te verel-

fchen. Ik beval derhalve , die veelheid van

Kamfer in te geeven van 's middernagts tot aan

.den middag , in Giften verdeeld, pm de twee

II. Deel. Y 3 Uu-
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Uuren: doch te drie of vier Uuren 's namiddags,

niet laater dan te zes Uuren , fchrcef ik Syroop

van Papaverbüllen voor ^ met Salpeter en

raauw Limoenfnp. De veelheid van Syroop

heb ik in een volwaflenen, die de Ziekte zwaar

hadt , bepaald op anderhalf Once , die van 'c

Limoenfap op zes Diagnien : want zo veel

werdt'er tot wegneeming van de Ylhoofdigheid ,

die zo veel moeite baart, vereifcht. Hierme-

de liet ik , onder 't gebruik van verdunnende

Dranken , aanhouden , tot dat de Puiften op-

droogden. Want op den negenden dag begin-

nen de Samcnioopende Pokjcs een lymagtig

geel Vogt te zweeten; terwyldeKwyling, wel-

ke gemeen is in de genen , die de VolwalTen-

heid naderen, vermindert, de Keel droog worde

en het zwelgen laüig, en dus verdroogen de

Pükjes, op den tienden of elfden dag, tot zwar-

te Korden. In deezen tuffchencyd moet men

de Kv»yling opwekken en een doodelyke Ver-

ft'.kkirg in de Keel verhoeden. Dit gefchiedt

door menigvuldige Infpuiting van Roozen-Ho-

nig met Salpeter, v.'clke Hoffman zonder re-

den verwcrpclyk agt, zynde ook in andere Keel-

ziekten heilzaam. Men moet rykelyk Zuurag-

tige bevogtigende Ivliddelen ingeevcn . en ver-

minderen de veelheid vr.n Kamfer, houdende,

na den negenden dag
,

geheel daar mede op ;

dewyl 'er dan niets meer is uit te dry ven en de

vrceze voor de Felr;s SecutJiljrla plaats grypt.

Onder 't gebruik van deeze Middelen verdwee-
'

..
• ncn
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ncn ook de zwaarfte Puiften , gemeenlyk , om-

trenc den agclien dag , allengs, wordende cerfl;

rood , daarna witagcig bleek. Geduurende die

tydperk is 'c noodig dat de Lydcr een open

lyf hebbe, weshalve men hem Klyftecren moet

doen zetten , waar in Salpeter komt. Op deeze

wyze was d^Feh-h Secundana van den elfden en

twaalfden dag zngt, welke anderszins zeer he-

vig en op eene doodelyke wyze woedde ^ met

een nieuwe Ylhoofdigheid , benaauwdheid ,

Verdikking in de Keel, eenzagten, ongelyken,

fnellen Polsilag en een swaaren ftank over 't ge-

heelc Lighaam. Zo wanneer de Koorts wat he-

vig was , week dezelve zonder fout voor een

Purgeermiddel , waar in Tamarinden kwamen ,

dat men zelfs in de grooiftc zwakheid onbe-

fchroomd kan geeven , en ookherhaalen op den

twaalfden en dertienden dag. Plier door werdt

die gevaarlykc Ziekte zodanig vernietigd , dat

men naauwlyks Ruilmiddelen , Limoenfap of

ecnig Geneesmiddel , behoefde te gebruiken.

De Korften , die dan met breede Schub-

ben afvielen , heb ik niet willen laaten bevog-

tigen , op dat niet de laftige flank vermeerde-

ren of langer duurcn zou. Ik heb 'er gezien ,

die een wit Geerftagtig uitilagkreegen, in plaats

van de Febrts Secundaria, gemeenlyk zonder na-

deel. Ik heb ook gezien , dat de Pokjes niet tot

Korften opdroogden , maar allengs zig verberg-

den , doch zonder gevaar, wanneer zy in dit

tydperk verdweenen. Ik deed den Lyder zig

II. Deel. Y 4
ecft
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een Maand onthouden van Vleefch, en Ipoel-

de de overblyfzels van de Ziekte af, door 'c

drinken van de P/è/ö/-x-Wat eren met Melk, n^

een gemaatigde Buikzuivering. Op die wyze
werden, byna zonder fout, die moeielykhedea

voorgekomen , welken op de Pokjcs volgen

,

naamelyk, Zvveeren, Zeere Oogen , Verzwak-

king der Leden , Buikloop , langduurige Borft-

kwaalen. De Spyzc , die in bet geheele beloop

der Ziekte gebruikt werdt, beliondt uit Boom-

vrugten en Moeskruiden , zonder Vlecfchfop ;

en de Drank was akyd de zelfde, hoe meer hoe

beter.

Doch 't zal niet onnut zyn een Voorbeeld op

te geeven , 't welk, door de hevigheid der Ziek-

te, de krngtigheid van deeze Geneezingswyze

kan tooncn. Een Dogter van Adelyken Hui-

ze, negen Jaaren oud, zynde van een zwak Ge-

itel en van overlang aan langduurigc Borftkwaa-

ïen onderhevig , op een Buitenplaats haar ver-

blyf hebbende , werdt den 7 Augujïus bevangen

rnéc een Koortsje en Walging van Spyze ; waar

by , den volgenden dag , een fteekende tyn
kv/am in de Rug en Lenden. Haare Vrienden, zig

verbeeldende dat zulks door 't gebruik van kou-

de Vrugten was veroorzaukt
,

gaven haar Con-

feS'io Hyac'tnthonim in. Op den derden dag over-

viel haar een langduurige Braaken, 't welk niec

dan met veel moeite opgehouden werdt door 't

inneemen van eenige Maagdruppelcn , die zeer

heet waren, en van de zelfde Confcótie, welke

Mid-
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Middelen alleen haar de dood -konden aange-

daan hebben. Op den vierden dag verbefteti

zig alle Toevallen , mcc een geweldigen Hocli:

en onophoudelyke Pynin de Rug. Den vyfden

dag openbaarden zig ecrft de Pokjes , welken

ik, daar by gehaald zynde , bemerkte en der-

zelver uitkoniing beval te bevorderen, door een

zagce warmte van ?c Bed en rykclyk verdunnen-

de Drank te gecvcn. Na zo veele heete Mid-

delen is dan de uitboeting cerd geichied op den

vyfden dag, welke anders van zelf op den der-

den komt. Maar die nagt verfcheenen 'er in 'c

Aangezigc , aan de Leden en op de Borft, on-

telbaare zwarte Plekken , op de Lippen volko-

men zo zwart pis Inkt zynde. ündertuflchen

waren de Pokjes laag, bleek en famenloopen-

de , met een geweldigen Hoeft en uiterftc

benaauwdheid in de Borft ; de Lyderes flocg

tot aan den vyfcienden dag , van 's namiddags

ten vyven tot tien Uuren 's morgens , altoos

buiten : zo da: de Toevallen zeer zwaar zyn

ge weeft.

Toen ik, op den zesden dag, haar weder uit

de Stad bykwara , vond ik den Polsllag gepaard

met opfpringen der Peezen, het geiüosdc Water
mclkagtig, een menigvuldig Niezen en verhef-

fing der voorigc Toevallen. Derhalve paf ik

de Kamfer, piet Amandelen tot een EmvJfie ge-

maakt, en Limoenfap daar by ; zo. dat bet Meis-

je dagelyks tien Greinen Kamfer in kreeg. Daar

op volgde een zagte bevogtiging der Huid, en

IL Deel. Y 5 de
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de Pokjes zwollen uit ; doch in die nagc over-

viel haar een allerhevigfte Ylhoofdigheid^ zo

dat zy naakt uit het Bed vloog en niet daar in

kon gehouden worden. Op den zevenden dag ,

egter, waren de Puiften rooder en meer uitge-

zet, het Water groenagtig, omtrent van kleur

als Zeewater, en de hevige Yling verhief zig in

die nagt weder. Den agtften dag was 'er blind-

heid en flaauwte : het Water eerft Citroen-

kleurig , daar na vuurig rood ; de Puiften blee-

ven
, gclyk in de Vloeipokken gewoon is,

laag. Ikfchreef weder Kamfer voor, en tegen

de nagt vier Dragnien Syroop van Papaverbol-

len, met dcrdhalf Dragme Limocnfap. Den ne-

genden dag begonnen de Puiften reeds op te

droogen, en de toeftand was beter. By 'xavond-

Ruftdrankje werdt , uit vreeze voor Verrotting

en voor de Febris Secundaria , Fhkgma Sul^huüs

gedaan. Toen was het laatfte zwarte Plekje op

de Lip weg, zynde de overigen, mogelyk op

den zevenden of agtften dag , allengs verblec-

kende verdweencn. Daar werdt , wegens de

langduurige harJlyvighcid , met een Zetpil At-

gang gemaakt en de Uitwerpfelen waren geel.

Een deel der Puiften op het Aangez'gt, zwart

geworden zynde, wierden den tienden dag, na

't ingeeven van een fterker Zuur, geel: daar

kwam eenige Eetensluft, doch de kragren waren

meeft Aveg. Op den elfden dag v/as zy in alle

opzigtcn een weinig beter; men maakte Afgang

met een Zetpil; geen. benaauv^'dheid hadt zy in

de
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de Keel, noch eenige Kwyling. Op den twaalf-

den vondt men alle de Poidcen bedekt met eenc

harde zwarte Korft, den Polsllag wankelende,

yihüofdigheid , Smj^ting der Leden, Fel/ris Se-

cunJaria. De Lydercs hadc driemaal een goeden

Afgang, doormiddel van ecnKlyltccr; maar

's nagtswierdt alles flimmer. Daar was coen geen

reden om de Kamfer te gebruiken , wegens de

opdrooging der Puillen : derhalve \yierdt de veel-

heid van Papaver Syroop toe vyf en die van 't

Limoenfap tot drie Dragmen vermeerderd. Op
den dcriienden dag was weder alles llimmer,

met de uiterfte fiaauwte en kortftondige Ylin-

gen; derhalve werdt noouig geoordeeld de Dar-

men en de Maag van de reeds overlang ver-

droogde vuiligheid te ontlaften. Men gaf een

Afcrekzel van twee Dragmen Senebladen en

een half Once week van Tamarinden ^ waar van

zy twee Afgangen hadt , t'elkens van zwarte

Stof: tegen den avond gaf men nog (terker Ruft-

crankje ; waarop egter de Ylhoofdigheid weder-

kwam ; zynde het Water op nieuws Zeegroen.

Den veertienden dag begonnen de zwarte Puis-

ten aan den omtrek wit te worden ; de Pols was
geregelder en men ftclde zig gerufter: haar 03-
gen waren open. Op den vyfcienden dag, we-
derom een Aftrekzel geevende van dcrdbalf

Dragme Senebladen en zes Dragmen Tamarin-

.dcn, hadt zy driemaal Afgang : de Puiflen vie-

len met groote Schubben af: toen eerft was en

bleef zy by haar Verftand. Dus nam de Ziek-

11. Deel.
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te verder af, met aanhouding egtcr van de droo--

ge Hoeft , die eindelyk door 'c gebruik van de

JP/^^/^r^-Wateren met Melk geheel te boven geko-

men werdt. Zy heeft geen diepe Pokputten in 't

Aangezigt gehad en na haar Ziekte is zy gezon-

cjer geweeft dan te vooren.

Noopens de Koorts met Uitflag als Geerft-

koorntjes QFebns Mi/iaris'), Vi^elke op de Pokjes

fomtyds volgde, heb ik maar weinig te zeggen.

Die Ziekte hadt niets fchroomelyks. Op den

perften dag was de Koorts gemaatigd ; op den

tweeden vertoonde zig de Huid met groote

roode Plekken. Zy taftte zo wel de genen aan,

die vry van de Pokjes waren , als die ze toen

gehad hadden. Allengs zyn , op den derden

dag, in de Plekken zeer kleine, doorf^hynen-

de, witte Puiftjesopgereezen; de omtrek wierdc

bleek ; maar dit alleg verdween , onder 't ge-

bruik van een Decoclum D/^ter}citm, met eene

maatige Doprwaafeming, zonder eenig Genees-

middel. Daar kwamen drooge Schilfers op 't

Aangezigt, de Rug, Handen, ja zelfs in den

Mond en op de Tong.

DieZiekte, egter, wasbedrieglyk, enkeerde

aanftonds mee meer hevigheid terug. Want , na

de Buikzuivering , liep het Water allengs weg
,

of wierd by vv'einig tevens en zeer dikwils ge-

loosd ; zynde donker graauw, met een zwarjc-

agtig of Kaltanjebruin Zctzel : het gantfche Lig-

haam werdt uitgezet met Pyn en bykomcndc

KoorLs; heel fchielyk was 't met de Lyderes gp-

daan.
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dütin. Pürgeermiddelen van Jllo'é Qwjalappe ver-

meerderden de Spanning en bevorderden de

Waterloozlng niet •, doch »c was van een goed

gevolg, ten minfte tweemaal Afgang te maakeri

met eene Solütie van Manna ; den Lyder ryke-

lyk te laaten gebruiken van een Verzagtcnd De-

coêlim D'niretkum ,
gekookt van Pieterfelie-Wor-

telen , Eerenprys en dergelyke Kruiden ; het

Vleefchfop te voorzien met Snl Stdlktnje^ Ah-

fynthii & Panacea Tartarea ; veel Conferf van

Vlier te laaten flikken, en dit alles met elkan-

der te doen. Dus wierdt, van dag tot dag, de

Pis minder bruin , en zo verdween ook allengs

de Zwelling van 't Lighaara, tot dat , de Water-

loozing r.atuurlyk geworden zynde, de Lyder,

in vier of vyf dagen , tot gezondheid was ge-

komen.

Voorts : de Pokkige Puiften booren de Huid

door, zodat de gevulde Slagaders door de over-

kleine Huidvaatjes, op den grond van zodanig

een Zweertje, uit menigvuldige gaatjes een ge-

koleurd Vogt uiiftorten. Ik heb Etter gezien i

zo olieagtig, dat zy , aangelioken zynde, me£

een heldere vlam brandde. In de Lyken heb

ik nooit de Puiften dieper dan in de Keel (/?) ^

noch ook de Maag, of het Gedarmte, of ande-

re Ingewanden daar mede bezet gevonden. Tot

dei-

(a) [Nnnquam in Cadavere reperi Pu(iulas iihm Phdryn-

gein alius finfj'e , heeft H a l l e ?,. Ik befluit uit het vol'-

gende, dat het dltius moet zytr.}

II. Deel.
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dcrzcivcr vorming fchync een harde Opperhuid

vereifclu te worden, welke in ftaac zy de Eccer

te bepaalen, 't Gedarmce 4 egter , krygc van

dczelven dit gebrek, dat het, als doorweekc

zynde , ligtelyk
,

ja van de /»,'Vc?/e zelve, bc
fchadigd zoude worden.

2.

JLene Manier om kwaade Kttiderfokjes voor ie komen
,

door den Sweedfchen GeneesheerNicolaus Ro-
sr^N (a) ohderzogt, C ©er iJon. ©cVrceb. "Jtf rtbeintc

XIII. Dlil. p.32:)

De gcvacrlykheid der Samenloopcnde Kin-

Üerpokjes heeft my doen denken om Middelen

uit te vinden, 'c zy tot voorkoming van deeze

Ziekte j of ten minfte , indien zulks niet kan

zyn, om te macken , dat zy niet van het ergfte

foort worde. Dit laatfte, meen ik, met Gods

zegen, te kunnen uitvoeren , alzo ik in twee

Jaaren 1744 en 1750, wanneer deeze Samenloo-

pende en doodclyke Pokjes te Upfal'm zwang

gingen , drie-en-veertig Proeven daar van ge-

nomen heb, welker goede uitflag my aanleiding

geeft om de volgende Gcneezingswyze, als vari

goede verwagting zynde, voor te ftellen.

Wan-

(a) [Dit Berigt van den Meer Ros en laat ik te ge-

jeeder hier op volgen, om dat Halleu zyne OpufcuU

J?atbologica aan dien Geneesheer heeft opgedraagen.j
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Wanneer men denkt dat iemand , 't zy Vol-

waffcn of een Kind , gevaar loopt van de

Kinderpokjes te krygen ; zo geeft hem: i. eeii

zagt Laxeermiddel in, 't zy van Manna of iets'

dergclyks: 2. Bewaar hem, zo veel doenlyk is,"

voor de Liigt: 3. Laat hem weinig Vleefch ee-

ten , hoe minder hoe beter ; anders behoeft hy

zig voor geene Spyze in 'c byzonder te wagten ^

dan die gezouten of met Speceryen toegemaakt

is: 4. Hy moet meer drinken dan gewoonlyk:

5. Laat hem de Praferveerende Pillen tweemaal

's Weeks gebruiken ; by voorbeeld alle Maan-

dag en Vrydag 's avonds, vier of vyf Weeken

lang, doch daarna is eenmaal 's Weeks wel;

Hoe veel gelyk leert men door Ondervinding,

want het is genoeg, dat het Kind 'er den vol-

genden ögtend tweemaal zagtelyk van afgaat*

Gemeenlyk geef ik een Kind van tv/ee Jaarert

3 Pillen, een Kind van driejaaren 4, een van

vier Jaaren 5. Men kan 't getal vermeerderen

,

indien zy geen uitwerking naar genoegen doen^'

Zo dra aan een Kind , 't welk die Middel ge-

bruikt, kentekenen der Pokjes komen, heb ik

aanftonds met de Pillen laaten ophouden. Een

eenig heefc ze, zonder myn weeten , den twee-

den dag, dat hec aangeftooken was, genomen;

aan 't zelve openbaarden zig, den derden dag^

eenigc vlakken op 't Aangezigt, die den vier-

den dag verdweenen : het Kind bevondt zig

wel, ftondt op en kreeg de regte Pokjes cerft

veertien dagen daarna, doch zo zagt, dac men
IL Deel. 'j:
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't nanuwelyks kon aanmerken ziek tezyn. Het
hadi: 'er maar vyf in 'c Aangezigc. Aan Kiri-

dcren, van twee tot negentien Jaaren oud, is

dit Middel beproefd, en ik iieb opgemerkt, dat

de gcneri, die 'er twee Maanden mede aanhiel-

den , toen ter tyd en vervolgens van alle On-
gemak vry gebleeven zyn. Het wordt famên-

geftold als volgt.

s. Calomel. ben. prap.

Camphoraj.

Extr. Aloës c. aq f. aa. gr. 15.

R( O.n. Guajaci. gr. 25.

jyi F. Pifiila; Pond. Gr. 2. Fol Argcnti obdücendac.

Sign. FrcEurveerende Fillen,

Voor een Vohvaflen Perfoon neem ik gnarii

èen Grein Ca/ome/as meer , en voor een klein Kind

minder Kamfer, inzonderheid wanneer de Pil-

len verfch zyn,

3-

Br'icfvan T)oktor Bayly aan Dr. Pemberton ^ bver

'ƒ gebruik van Kina in de KmJerpokjes. {Fhtló-

fop'j, Transaci. Vol. XLVII. pag. 27.)

Het Geval , van 't welk wy laatft fpraken ,

én wa:ar van Q^ een oraftandiger Berigt begeer-

de, is, zo veel ik ray te binnen kan brengen

,

als volgt. De Patiënt, een Juffrouw van eéo

vet zwaarlyvig -Geftel , gezond van Lighaam,

doch 73 Jaaren oud , werdt , den 6 December

1742,
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J742 , bevangen jmet de gewoons Toevallen

van eenc Koorts, vergezeld met een fchielyk

verlies van kragten ; zo dac zy , te bedde gebragt

zvnde , niet in ftaac was een oogenblik op te

fitten , zonder overend gehouden te worden.

Naderhand wierdt zy ylhoofdig en gafden vier-

den dag zeer veel over, waar op de Kinderpok-

jes zig openbaarden ^ die allengs toenamen. Zy
waren groot , van 't onderfcheiden foort en niqt

zeer talryk. De eerfte drie dagen , na het yi^-

koracn, vorderden zy naar wenfch ; het Braa-

ken hieldt fpoedig op^ en wy begonnea ons te

vleijcn dat al het gevaar wel haafl: over zou zyn ;

maar den agtlien raakten de Puiften aan 't ftaan ,

en alles verergde. Daar op beval ik , Blaar-

trekkende Pleiders te leggcH aan de Armen , en

hcete hartfterkende Middelen rykelyk in te gee-

ven met verfcheide herhaalingen , om den groei

der Fuiften te bevorderen , en dezelve tot ryp-

heid te brengen. Op die manier gingen wy
twee dagen voort, zonder uitwerking, terwyl

zy in tegendeel nimmer werdt, en op den twee-

èèn dag waren overal de Puiften neergeflagen,

yertooncnde zig in 't Aangezigt geheel droog en

rimpelig; zy zwelgdcnict de uiterfte moeielyk-

heid , hebbende geen de minde kragten meer,

en iedereen oordeelde , dat alle hope van her-

ftelling verlooren ware. Ik zelf dagt dat zy

geen etmaal, of naauwlyks twaalf Uuren, lan-

ger leeven zou. De Apotheker die haar Zoon

was 3 ziende het uiterfte gevaar , waarin zyn

n. Deel. Z Moe-
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Moeder zig bevondt , en hoc kragtcloos mync
^oogingen geweeft waren om de Puiften weder

uic te doen zetten , begeerde van my te wec-

ten , of ik nog niet iets kon uitdenken tot dit

einde. Ik ftelde hem voor , de Cortex te beproe-

ven, indien hy wilde , zonder dat ik konde in-

ftaan voor 't gevolg daar van. Hy vaardiglyk

toeftemmen de , beval ik Spaanfche Vliegen te

zetten aan 'c binnenfte der Beenen 'y én fchreef

het volgende voort.

9:. Cort. Peruvian. pulv. dr. fem.

Serpent, Virgin ian. ^r. 3.

Aq. Laft. Alexit. unc. fesq.

Pceon. comp. dr. 2.

Syr. Poeon. mar dr. 3.

M. F. Haujl. mox exhib. ^ omni triborio repet.

Kort na dat zy dit de tweede maal hadt inge-

nomen , wierdt zy in alle opzigten veel beter

,

en binnen een etmaal waren de gevaarlykfte

Toevallen over : zynde de neergefiagen en ver-

welkte Puiften , byna van 't oogenblik. af dat

haar de Kina werdt ingegeven", allengs weder

uitgezet.

Van den tienden tot den vyfcienden dag hieldt

zy aan met die Teugdrankjes , tot dat zy 'er

agtentwintig ingenomen hadt. De eerfte Puis-

ten kwamen in vyf dagen tot volkomen grootte

en rypheid ; waar na een tweede uitbotting van

Puiften volgde , die haar blind maakte; zynde

dezelven zo talryk , dat de ftof derzelven byna

overal famenvloeide , en aan 't ondcrlyf, op

ver-
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verfcheide plaatferi , groote Ettergezwellen

Vüi-mde. En , fcboon zy uit die Zweeren een

fterke Ontlafting had , even of dit niet genoeg

\varc om het Bloed te zuiveren , ontftonden 'er,

op 't geheele Ligbaam, een groot getal Bobbels;

zodanig, dat het, over de gantfche Huid, zig

vertoonde als éèn enkele Verzweering; om wel-

ke te dekken en te befchutten, drie geheele

Schaapen -Vellen , beftreeken met Cerat. de La-

pide Calaminar't ^ noodig waren , die men een ge-

i-uimen tyd dagelyks vernieuwde ; alzo het twee

of drie Maanden leedt , eer alle de Zweeren tot

heeling waren gebragt.

Buiten en behalve de gemelde uitvverkingeii

van de Cortex^ nam men waar, dat dezelve haar

Hart ongemeen opbeurde en verfterkte , zo lang

hy werdt gegeven, 't welk niet langer was, dan

noodig geoordeeld werdt , om de ftofFe der Puis-

ten te brengen tot eene behoorlyke Digeftje,

Maar dit was niet lang genoeg om de Febris Se-

cnndar'ia voov te komen, gelyk,'Zo ik genegen

ben te gelooven , het aanhoudend gebruik vaa

de Cortex gedaan , of ten minfte die Koorts veel

veiflnpt en verkort zou hebben. Niettemin,

om voor deeze Koorts zorg te draagen , werden
de Lydcres, op den vyfdenden dag, agt Oneen
Bloeds afgetapt

, gelyk men haar ook, op den

zesnenden , agttienden en tvveeentvvintjgften^

purgeeren deedt.

Nicttegenftaandc dceze Manier van Laateni

en Buikzuiveren, zoveel de kragten toelieten ,-

II. Deel. Z 2 kwam



•334 VeRSCHEIDE WaARNEEMIN GEM

kwam haar egter de Koorts aan en verhief zig ;

waarop ik drie of vier Kina Drankjes deed in-

geeven. De Koorts ging hier niet aanftonds

van over , 't welk rcy befchroorad maakte om
op dien tyd daar mede aan te houden: doch

• toen 'er eindelyk een Slcapzugt, en andere ge-

vaarlyke Toevallen ^ zig by voegden, begon ik

weder aan de herftelling te tvvyfelen. Dit deedt

my befluiten cm met nadruk, tegen deeze Koorts,

gebruik te maaken van de Cö;/^jir , welker onge-

nieene uitwerkingen ik, in het voorgaande perk

van die Ziekte , reeds ondervonden had. Ik

ordineerde derhalve een fterk Decoctum van Cort.

Peruvianus , met Serp. Vtrgni'iana^ Croa/s en Coc-

cjnella ; *t welk zy , om de drie of vier Uuren

eens, gebruikte, vierentwintig dagen lang; ge-

duurende welken tyd zy ''t Afköokzcl van 17

Oneen Kina ingenomen hadt , zynde daar door

de Koorts eindelyk geheel kwyt geraakt. Na
het uitfcheiden met de Conex nam zy elf Pur-

gatiën met bekwaame tulTchcnpoozingen , en

hieldt toen op met alle Geneesmiddelen , zyn-

de tot een volkomener gezondheid hcrfteld dan

voor haar Ziekte, en zy is federt wel geweeft.

Ik zal hier byvoegen 't Geval van een fleur>g

Jongman , die , in de Maand jfuly 1746 , de

Kinderpokjes door Inenting hadt gckrcegen. Zy
kwamen op den regten tyd uit, maar, drie of

vier dagen daar na . onder 't verbinden van de

Jncifiëti , werden drie of vier paarfche Plekjes

omtrent die plaatfen gezien , waar op ik 'er by

ge-
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gehaald werd. Befpeurende dat de Puiften , die

zeer talryk waren , hier en daar eene blaauwag-

tige en aan de Armen en Beenen een bruine '

koleur hadden, trekkende naar de Verfterving;

20 fchreef ik aanlionds voor , een half Dragme
van de Cortex m te geeven , en dit ora de drie

Uuren te herhaalen. Dit deedt men elf dagen

agrereen, geduurende welken tyd hy zevenen-

vfiertig Dofes , dat is 3 Oneen min een half Drag-
me K'ma^ ingenomen hadt. Het was, inder-

daad , verwonderlyk te zien , hoe fchielyk de

Cortex de koleur der Puiften deedt veranderen,

dezclven tot Digejik. bragt , de kragten van den

Lyder onderfteunde , de nieuwe Koorts voor-

kwam , en hem, zonder de minfte zvvaarigheid

pf eenig kwaad Toeval, door de gantfche Ziek-
te heen biagt.

4-

Yerioog. o,ver eenige, MiMekn tothrpeUhighhetal-

Jerjhmjie foort van Kinderpokjes ; door Doktor
Varnier, Lid van de Koninglyke Akade-
mie der ' Wetenfchappen van Montpellier.

(Recuei/ Period.' d'Obferv. d& Medec'itie
^ ®;.

Aout. 1756. p. 134)

I. 't Gevoelen van den vermaarden Boer-
a A A v E , die ftelliglyk zegt , dat het mogelyk
zy de Kinderpokjes voor te komen , (zelfs wan-
neer de kentekenen van den eerden aanval zig

openbaarcn , ; door een goede Dieet,- Aderlaa-
lï. Deel. Z 3 tin*
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tingen en Verkoelende Dranken, benevens de

Middelen , die van Spiesglas en Kwikzilvcr toe-

bereid vi^orden
,

[zege deSchryver, ] heefc de

pndervinding my bcveftigd. Dat van Cant-
>VEL, die het Teer water daar toe aanpryft, zal

niet ligt dit lot hebben , fchoon het een der voor-

deeligftc Middelen mogt zyn : vi^ant dit Water

js zo leelyk te drinken . dat men het , in die

hoeveelheid , welke tot dit einde vcreifcht zou

worden, geen bejaarde Luiden, veel min Kin-

deren , tot enkel voortkominge van deeze Kwaal,

in 't lyf zou kunnen krygcn. Veel beter de,r-

halve zig te houden aan Koeldranken met Sal-

peter en Zuuragtige Sappen , of zelfs Geeft van

Vitriool , met Suiker en gemeen Water tot een

vcrkwikkelyken Drank gemaakt. Ook zou men,

om aan de inzigten van Cantwel en Lobb
te voldoen , dagclyks eenige druppels kunnen

ingeeven van een uitgekoozen Ealfcm, met Sui-

ker tot. een Bolus verdikt, en éejEthiofsAntimo-

fj'ial'is daar nevens. Door deeze onfchadelyke

Middelen heb ik , verfcheide maaien, de Fok-

jes zien verdwynen , zonder Uitflag. Zulk een e

Gencezingsvvyze kan plaats hebben , indien de

Doktor in tyds daar by gehaald wordt , en door

dezelve kan of de Ziekte voorgekomen, of der-

zelver gevaarlykheid byna altoos verhoed Vv'or-

den.

3 Zeer dikwils gebeurt het, dat, na 'c voor-

afgaan van de Febrïs Inflammatona ^ op den vier-

den of vyfden dag de Kinderpukken zig open-

baa-
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baaren, doch, wegens de een of andere oorzaak ,

ten deele verdwynen , zonder dat de Hartfter-

kendc Middelen iets daar tegen kunnen doen

;

terwyl de Koorts zig langs hoe meer verheft.

In doezen toeiland , die een der gevaarlykften

is, heb ik myne Patiënten, met verfcheide her-

haalingen , doen baaden in laauw "Water ; 't

wellc zonder gevaar gefchieden kan, vooral in-

dien de Koorts niet ten uiterfte hevig is. Alle

de genen , aan wien ik zulks heb in 't werk ge-

field , zyn tot herftelling gekomen, Boerhaa-
VE fchryft het zitten met de Beencn in laauw

Water ook voor, met'inzigt om eenc Re:j//i^*

temaaken,van den aandrift der Vogten, naarde

benedcnfte Lighaamsdeelen ; doch ik kat de

Menfchen met het geheele Lighaam , behalve

'c Floofd, in 't Bad zitten j, om een volkomen

uitbotting der Puiiien te verkrygen, door week-

maaking van de Huid , opening van derzelver

Poren en trekking der Vogten van binnen bui-

lenwaards. Met dit oogmerk heb ik , in 't kwaad-

aartig foort van Vloeipokken, groote Blaartrek-

kende Plcifters doen leggen op verfcheide plaat-

fen , waar door ik een zeer rykelyke Ettermaa-

king kreeg.

3. In allerlei foort van Kinderpokken komt

het dikwils voor, dat de Puiften, ryp zynde„

't zy wegens de hardheid van de Huid, of om
dat zy te diep zitten, haaren Etter niet uitftor-

tcn , maar in 't Aangezigt en over 't geheele

Lighaam fchielyk opdroogen. Een grooter of

II. Deel. Z 4 klei-
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kleiner gedeelte van den Etter wordt dan in 't

Bloed terug gevoerd, en, zig daar mede vermen-

gende, brengt dezelve een Koorts voort van een

zeer flegten aart (pejjïince mdolis')^ gclyk Boer-
HAAVE zegt; helpende, mep zvvaarc Toeval-

len, de Lyders aan hun end. Dit is do Fei;ris

iSecunJaria ^ voor welke men, in deeze Ziekte,

rnet reden zig zo zeer bekbmriiert. Om dit ge-

vaar voor te komen , behandel ik dé Puiften,

in haar volkomen rypheid , eer dat zy beginnen

geel te worden, en op 't juine oogenblik, wan-

neer zy, van haarc heldere doorfchynendhcid als

Water , tot de Melkagtige of vuilwitte koleur

overgegaan zyn : ik behandel dezelven, zeg ik,

als zo vcele byzonderc Gezv/ellen, laatendc de-

zelven openen, of, met eigen handen zulks ver-

figtende, door middel van een Schaar. Ik druk

met de bladen van de Schaar aan beide zyden'

van een Puift , en dan ryft de Puilt daar tufTchen

op, waardoor, als ik de Schaar toeknyp, het

Bovenfte wordt afgefneeden , laatendé den ge-

heelen grond bloot: als wanneer, met een zagc

Linnen lapje den Etter wegveegende, alles, na

verloop van eenige Uuren, is opgedroogd. Men
kan voor ecrft alle de genen afknippen , dié

volkomen wit zyn, en wagten de rypwording

van de overigen af, te nicer, om dnt het niec

mogclyk is dit aan nlle Pokics op eens in 't werk

te ftcllen. Door dceze Operatie voorkom' ik

die zo fchroomelyke Fehris SeciwJaria ^ en tevens

|iet gcvaarlyk nccrfl^c^n der Fuiften , 't welkeen

vaft
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yafl: kenteken is van het terugkeeren des Etters

tinnenwaards. De Fluid , die de Puiften be-

dekt , is dood , en bygevolg geeft het afknip-

pen van dezelve geen de minfte pynljkheid
, ja

het gefchiedt dikwils ongevoelig ; indien men de

zorgvuldigheid heeft van de bladea der Schaar

te warmen , voor dat zy wordt gebruikt.

Wenfchelyk zou het zyn , dat men deeze O-

peratie altyd in 't werk kon (lellen op het Aan-

gezigt, om te verhoeden, dat hetzelve, gelyk

io dikwils gebeurt , door de Pokjes ge-

fchonden werde; doch de fchielykc opdrooging

der Puiften aan hetzelve maakt, dat men veel-

tyds daar toe te laat komt. Alsdan is 't eenig-

fte hulpmiddel, de Pokkige Korften Ichielyk te

Öoen afvallen, door dezelven te beftryken met"

Olie van Amandelen of Room van Melk. Ik

heb verfcheide Kinderen gezien , die hun Aan-

gezigt door krabben op een yzelyke wyze had-

den toegefteld , zo dat het gantfch en al zig

vertoonde als een bloedige Zweer , zonder dat

Ssy naderhand gefchonden zyn gewceft: byiten

twyfel, om dat de Etter, die anders de onder-

leggende deelen zou hebben uitgeknaagd , dus

ontlaft geworden ware en opening bekomen

had.

In 't Jaar 173Ö kreeg ik , te Vhry^ een Pa-

tiënt van buiten j te weéten den Mavquis ^e Be-

zieux. Officier in 't Regiment van JVIjrtmart,

oud twintig Jaaren, Deez' werdt van de Pok-

jes aangetaft en bevondt zig in merkelyk ge-

il. Deel. Z 5 vaar,

\
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vaar , tot dat zy geheel uitgekomen waren

,

wanneer alle de Toevallen verminderden tot den

Haat van volkomen rypwording toe. Wy ver-

wagtten te vergeefs de natuurlyke opening der

Puiften ; fommigcn , en alleenlyk van die in 't

Aangezigt, brakendoor; alle de overigen, zyn-

de vet , dik en groot , in den volkomen rypdom

van deezc Kinderpokken , die wel van 't On.

derfcheiden foort, doch zo talryk waren, dat

de Puiften byna elkander raakten , bleeven on-

geopend liaan. Na verfcheide redeneeringen

over die fchrooniclyke Feèris Secundarta , ftclde

ik de afknipping van alle de Puiften voor. Een

andere CiScicr van dat Regiment , dien men hier

gelaten hadt om tot Raadsman te dienen voor

deezen Jongman , die van voornaame Afkomft

was , hadt nooit hoorcn fprecken van zulk een

Operatie, doch gaf het eindelyk , uit vreeze

voor de gevolgen , aan my over. Ik fneed dan

de Puilien , die reeds geel begonnen te worden,

over 't gchecle Lighaam met een Schaar af, droo-

gende den Etter weg met een zagt Doekje,

waar aan my de Lyder zelf hielp. En , om de

Proef te necmen wat de Etter zou uitgevoerd heb-

ben, indien dezelve beflooten gebleeven ware,

gaf hy my vryheid om cene Puift, die zo groot was

als de helft van een Kogel, waar van 'er dertig

in een Pond gaan , te laaten zitten aan zynen

Duim. Deeze Puift bleef tot den zeventienden

cfagttienden dag zonder door tebreeken, waar

op ik ze doorknipte, en, tot onze groote ver-

won-
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wondering, niet alleen de Huid doorgevreetcn ,

maar zelfs hec Beentje van den tweede Rang;

des Duims, van Beenvlies beroofd en geheel

bloot leggende , vond. De gevreesde Eccer-

Koorts kwam niet en de Lyder was in 't kort

herlteld. Op gclyke wyze heb ik , in een kwaad-

aartig foort van Vloeipokken , cene juffrouw

van over de veertig Jaaren en veele anderen,

zonder eenige kwaade Toevallen behandeld.

Ik ken maar één Schryver, nanmelyk Hel-

vETius , Ecrfte Geneesheer van de Koningin,

die van decze Operatie fpreekt , als van goede

verwagting zy nde , en dezelve nadrukkclyk aan-

beveelt. Miffchien ben ik de eerfte, na hem

,

die dezelve in 't werk geftcld heeft , uitgeno-

men, dat fommigc voornaame Genecshecren bet

fomtyds aan 't Aangezigt hebben laatcn doen,

om de mismaaktheid voor te komen. Ik ben 'er

niet geheim mede geweeft, maar heb daar, zo by

monde als in gcfchrift, en zelfs in druk, mel-

ding van geniaakt; zonder egter, tot myn ver-

wondering, te bemerken, dat 'er iemand was

die my in deezen navolgde; ja zelfs hebben Lui-

den j van myn Beroep, zig fomwylcn daar te-

gen aangekanc.

4. Vrouwspcrfoonen , die, geduurendc haa-

rc Zwangerheid, van deeze Ziekte worden aan-

getaft, moeten vaft ftaat maaken op een Mis-

kraam : de Pokjcs zyn in dezelven altoos Samcn-

loopende en gevaarlyk. Men moet derhaiven

zulke gevallen niet tocfchryvcn aan andere oor-

II. Deel. zaa-
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zaaken , gelyk by voorbeeld aan'c gebruik van

Purgeerendeof Laxeerende Middelen, die, wan-

neer de Afgang zeer bedorven en ftinkcnde is

,

niet moeten nagelaten worden , en van alle

goede Schryvers , inzonderheid voor het Uit-

flaan , zyn aangepreezen.

5. Kinderen , die uitermaate vet zyn , aange-

taft wordende met* kwaadaartigc Vloeipokken ,

heb ik gezien , dat op den zesden of zevenden

dag de gcheelc Huid des Lighaamszo rottig wa-

re geworden , dat 'er dezelve op 't minfte aan-

raaken afging , met een afgryzelykcn flank.

Aan de zodanigen moefi: men ieder Puift open

maaken , naar maate dezelve wit wierd j hun

Lighaam waüen met Specery-Wyn en geevcn

hun niers dan Hoendernat tot voedzcl, en Zuur-

agtige Vogtcn tot drank. Een weinig ilappe

Wyn en Kina zou hier ook plaats kunnen heb-

ben.

6. Onder de Toevallen , die ten tydc der

Verettering overkomen , is een e fchrikkelyke

benaauwdheid in de Borft, die met Verllikking

dreigt , niet van de minftcn. Men kan daar

aan fomtyds. hulp toebrengen door de Aderlaa-

ting , welke in zulk een geval onbefchroomd

moet worden ondernomen. Een ovcrmnacige

Buikloop, fchoon dezelve het gantfche Lighaam

fchynt te zullen uitputten, moet, indien de Af-

gang reddyk dik en Hinkende is, niet geftdpc

•worden ; maar men onderfteune de kragten mee

Spaanfchcn Wyn, Confeci'to ^kerwcs Qn dcrgcly-

ke
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ke. Middelen. Indien de Afgang zo dun als

Water is, zonder reuk, raoec men dien tragteii

te doen ophouden, door middel van Tberiaca^

ILaudanumliqinditm^Ofium of. eenige andere Mid-

delen , die den aandrift derVogten doen bedaa-

rcn.

7. Het Bloedwateren , dat van alle Schryvcrs

aangemerkt wordt als zeer gevaarlek , en in-

derdaad zodanig is in de Kinderpokjes , is eca

zeldzaam Toeval. Ik heb het maar eens waar-

genomen en zulks in een zeer kwaa^aartig foort^

dat byna niet wilde uitkomen , fchoon alle ver-

beeldelyke moeite daar toe was aangewend. De
Lyder werdt daar mede bevangen op den vier-

den of vyfden dag, fchoon tweemaal Aderge-

l^ten ^ynde , en ftierf den zevenden , door ver-

lies van kragtcn. Ik heb het nog eens gezien

in een Man, die zig overmaatig vermoeid iiadt^'

en 'er den derden dag aan ftierf. De Heer L0BB4

die zo uitvoerig over de Kinderpokies heeft ge-

fch reeven , ftelt de onmiddelyke of naafte Oor-

zaak van het Bloedwateren te zyn,dedoorlaatin5

desBloeds, uit de enden der overkleine Slag-

adertjes , in de Pisbuisjes , en de voorafgaan-

de oorzaak, de hevigheid der Circulatie en de

verbreeking der Vaarjes door de fcherphcid der

Vogten. Ik verbeeld mj, dat het wel, zondqr

verbreeking der Vaatjes , ontftaan kan uit de

enkele verdunning des Bloeds, 't weljc per dla-

fedefm, gelyk Boeiuiaave zegt , uitgelaten

wordt; inzonderheid wannncerde uiterlie enden

II. Deel. der
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der \^aat;ies , door vcrflapping , den noodigen

tegen[tand niet bieden, om de Vogten tegen te

houden. Dus kan men begrypen , waarom de

Aderlaating , in zulke Gevallen, dikwils geen

nut doet, ten zy door 't raaakcn van ccne Af-»

wending. De Heer Locü ftelt de Mineraalc

Wateren en Kamfer tot een hulpmiddel voor,

in die Gevallen: doch ik zou geen zwaarighcid

maaken , indien 't my eens weder voorkwam ^

Afkookzel van de Cortex te iaacen gebruiken

met 'Nitriim. DcConex, naamelykj verdikt niet

alleen het Bloed , maar , behalve haare kragt

om de ongeregelde beweegingen te doen bedaa-

ren , fchynt zy ook het Hmienweefzel van de

Vaten des Lighaams re vevftcrken , en dezelven

Veerkragtigcr te maaken. Zou dezelve niet in

de levendige Lighaaracn iets te weeg brengen^

't welk overeenkomfl: had met het gene de Ei-

ken-Schors aan de afgevilde Huiden der Beclle:!

doet^ welken zy fterker maakt en harder? Ik

zal dit Vertoog beflultcn met de naauwkeurige

Befchryving van een allerfamcngefteldn: Ibort

van Klndcrpokjes , dat door myne zorgen toe

een gelukkig einde is gebragr.

Een jonge JulTrouw, die byna vier Maand jn

zwanger was, werdt in den Zomer van 't Jaar

1748 aangctaü: door eenc zeer hevige Koorts

j

v/elke met een fterke huivering aanvang nam.

Dewyl de Kinderpokjes toen in zwang gin-

gen ^ zo oordeelden wy, dat zy dezelven kry-

gen zou 3 en deeden haar tweemaal Aderlaaten

in
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in 't hevigfte van de Koorts. Den vierden dag

floegen de Pokjes uit en wierden in weinig tyds

zo menigvuldig, dat zy op verfchcide plaatfen

by plekken famenliepen. Aan 't Aangezigt wa-

ren het volkomen Vloeipokken. 's Nagts, cus-

fchen den vyfden en zesden dag, overkwam de

Lyderes een Wateragtige Buikloop , byna zon-

der reuk, welke met het ingeeven van een v/ci-

nig Theriaak geftremd werdt. 's Anderendaags

wierdt zy Ylhoofdig ; 't welk, gevoegd by eene

fchrikkelyke zwelling van het Aangezigt en de

Handen , ons noodzaakte , haar , ten minfte

tweemaal 's daags, met deBeenen in warm Water
te laaten zitten, tot aan de Kniejen toe, en haar

Spaanfche Vliegen te zetten , zo in de Nek als

agter de Ooren en aan de Beenen. Dit was van

goede uitwerking, fchoon de Ylhoofdigheid^

geduurig, nog een weinig aanhielde. Dikwils

deed ik het Aangezigt bevogtigen met een laauw

T)eco&um Malva^ en, toen de Puiften begonnea

op te droogen, liet ik ze bellryken met een Ve-

der, gedoopt in Olyven-Olie; 't v/clk dezclvcn

gaauw deedt afvallen , zodanig dat deeze Juf-

frouw 'er niet het minfte van gcfchonden is ;

zynde even fchoon van Aangezigt als te voorcn.

Dewyl de Pokken , op het overige dc^Llghaams,

niet dan zeer moeiclyk doorbraken , zo liet men

my toe de aanmerkelykften met de Schaar re

openen. Daar waren 'er zo groot als een Hand ,

die, doorgefneeden zyncc, ook een groote veel-

heid Etters uitgaven. Zy droogden byna zo

II. Deel. ras
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ras op , als zy gefneeden waren. Wy bepaal-

den ons , in deeze Operatie , aan de Armen ,

Dyën en Beenen, 'c geen nietgenoegzaam was;

•weshalve ook deFeI;ris Seciiniür/ahünr üitükwüm;

doch dezelve verfchrikte ons weinig , en week

voor de Verkoelende Laxeermiddelen van Cas-

Jia , enz. twee of drie reizen ingegeven zyri-

de. Nogthans hadc de weinige opgeQurpte Et-

ter waarfchynelyk de Vogten verbafterd : want,

ccnige dagen daar na, kreeg zy een zeer zwaa-

ren Bloedloop, met Pyn der Ingewanden, ge-

duurige perfingen en poogingen om af te gaan,

niet of zonder uitwerping van bloedige flymag-

lige ftoffen. Ik ftelde ds gewoone middelen i^i

't werk tegen deeze Kwaal, inzonderheid de O-

iieagtige en Stillende, waardoor zy 'er, in den

tyd van negen of tien dagen, gelukkig van bc-

vryd werdt. Naauwlyks begon deeze Juörouw

tot herfteliingte komen, of wy werden op nieuws

ontruft, doordien de Pynen in den Buik^jonrus-

tigheden gepaard met vreezelyke Hoofüpyn,ons

deedcn vreezen voor eene Miskraam , welke

'haar, inderdaad j twee of drie dagen daar na,

pyerkwara. Haar Vrugt was dood en deszel(s

Huid ging 'er by lappen af, even gelyk wan-

neer men het Lighaam van eenig Dier in laauw

"Water heeft laaten weeken. Niet tegenftaande

alle die toevallen, is deeze Juffrouw volkomen

hcrlleld geworden.

H.

, ti.. ON-
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WAAROM HET WATER, UIT DEN

WESTER-OCEAAN
O F

SPAANSCHE ZEE,
ALTYD, DOOR DE

STRAAT VAN GIBRALTAR,'

NAAR DE MiDDELANDSCHE ZeE
ÏNWAARDS stroomt:

door den Kaffelfchen Geheimen Raad,

den Heer W A I Z.

CSer ^bn. (gdjjtjeb. •^(ftibcim'c bet ^tf]t'nfcr;rtffcn :

XVIL Dee], bl. 28.)

S '• Tr\ E Zeelieden getuigen eenpaarig , dac

'^ J--' door de Engte hy Gibraltar^ tuflchen
Kaap TrafalgarQn Kaap Spartel, altoos een fter-
ke Vloed of Stroom is, welke, uit den Atlan-.
tifchen Oceaan of Spaanfehe Zee , in de Mid-
delandfche Zee trekt. Deeze Stroom , die eg,
ter niet altyd even fterk is, wordt nog twintig
Franfche Mylen van de Straat af, in de Mi4--

II. Deel. Aa dW-
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dellancjfche Zee , of aan de Kuft van Mallaga^

ondervonden. Eenigen beweeren zelfs , dac

men dien Stroom toe aan bec Voorgebergte van

Kaap Gates 3 zeventig Mylen binnen deZee-Eng-

te, kan befpcuren.

§ 1. Het gezegde wordt nader bekragtigd

door de Kaart van de gemelde Zec-Engte,

die men vindt in den Franfchen Ailas , welken

{PAllancourt 'm \ Jaar 1700 uitgegeven heeft;

waar in zulk eene bellcndighcid aan den Stroom,

dié naar de Middellandfchc Zee inwaards trekt,

wordt toegefchreeven in 't midden van deStraat,

dat de Ebbe. of Vloed nimmer daar in ccnige op-

houding maakt , veel minder dat het Water er-

gens ooit te rug zou keeren: terwyl niettemin,

iiabv de beide Kuften , hetzelve in een Etmaal

twee reizen op- en afloopt
,

gelyk overal door

Ebbe en Vloed gefchiedt. -Op deeze Kaart kan

men te meer vertrouwen , om dat dezelve ge-

zegd wordt op bevel van den Koning van Por-

tugal te zyn vervaardigd, en dat men daar toe

de naauwkeurigfte onderzoekingen , door mid-

del van ervaren Ingenieurs en Zeelieden , heeft

in 't werk geftcld.

§ 3. Voorts verhaalt jHj/(/2;o«(i5f), dat midden

3ft de Straat of Zee-Engte van Gibraltar , welke

de breedte van ongevaar vyf Engelfche Mylen
heeft , het Water zo fnel in de Middellandfchc

Zee ftroomt, dat het in een Uur tyds twee My-
'' >''

ïch
'

(as) -Zie de PUL TransaU. No. 385.
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len aflegt; terwyl het aldaar zo diep is , dat

men met al het Lyn, 't welk in een Oorlogfchip

wordt meegegeven, geen Grond kan peilen.

§. 4. Dit alles wordt bevcftigd in een ander

Beiigc Qb) , alwaar men 'er nog byvoegc , dat

die Stroom de Schepen in de Middellandfche

Zcc brengt , fchoon ook de Wind hun tegen is;

maar dan moet de Wind niet te fterk zyn. Een

beroemde Admiraal heeft , eenige jaaren ge-

leeden, ook uit eigen bevinding, wederlegd,

het gene daar tegen was ingebragt ; doch hy

heeft tevens ontdekt , dat welhet bovenfte Wa-
ter, in 't midden van de Straat, altyd inwaards

ftroomt , maar dat het Water om laag, in te-

gendeel , uit de Middcllandlche Zee in den

Oceaan loopt.

§ 5. Aangezien ru de Middellandfche Zee

geen anderen zigtbaaren Uitloop heeft, dan door

die Engte j en het Water aldaar, in plaats van uit'

re loopen , veeleer belkndig fchy nt in te ftroomen

,

zo hebben zig de Natuurkundigen op de verklaa.

ring vari dit Verfchynfel toe2;elegd , befluiten-

de, dat of de Middellandfche Zee een onzigtbaa-

ren Uitloop moet hebben , of dat het toevloei-

jende Water , door ecne verborgene werking

der Natuur, daaruit moet worden weg gevoerd.

§ 6. Het eerfte is inzonderheid beweerd door

Doétor KuHN, die in zyn Werk Over de Oor

-

•fpron^en (Ier Bronnen^ bl. 178, heeft vaftgefteld^-

dat

- (h)'Pbit Tranf. Ahridg. Tom. II. p.288.
• II. Deel. Aa 2
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dat de Middcllandfche Zee een OnderaardfcheHÏ

Zwelgkolk heert , door welken het overtollige

Water, ongemerkt, wegluopen zou. Dit Ge-

voelen wedcrlegt zig zelf: want het Water zou

niet met zulk eene fnelheid, als gemeld is, door

de Straat imvaards kunnen ftroomen^ indien het

niet weezentlyk altoos booger ftond in denO-

ceaan dan in de Middellandrche Zee. Was de

Zee daar buiten even hoog als daar binnen
,

(on-

derfteld zynde dat het Water van een zelfde

zwaarlieid zy,) zo kon 'er geen oorzaak bedagt

worden, dat het niet zo wel uit- als inwaards

zou ftroomen. Dewyl nu het Water altyd in-

waards vloeit, zomoet, volgebs de Wetten

der Waterweegkunde, de Oceaan hooger ftaan

dan de Middcllandfche Zee •, bygevolg moeten

ook alle de overige deelen van de grooteZee,

over den geheelen Aardkloot, die aan den Wefier-

Oceaan geraeenfchap hebben , hooger ftaan:

dienvolgens , fchoon 'er zulke onderaardfche

doorgangen voorhanden waren, zou geen Wa-
ter uit de Middcllandfche Zee kunnen vloeijen

in den omleggendcn Oceaan , maar het Water

zou veeleer door dezelven in de Middclland-

fche Zee dringen, lot dat het wederzyds in even-

wigt-ware gebragt.

§ 7. Dit zo beftaande, terwyl het zeker is

dat, behalve het Water van den Atlantifchen

Oceaan , een menigte van groote Rivieren zig

in de Middcllandfche Zee ontlafren; waarby nog

de vermeerdering komt van derzelver Water
door'
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door Regen en Daauw: zo moet de Natuur eea

andere middel tot wegvoering van 't zelve ge-

bruiken. Ecnigen zyn ^ derhalve, tot de ge-

dagten gekomen 3 dat de enkele Uitdainplngi\\Q'c

toe voldeed ; temeer, dewyl Mariotte, en

na hem meer andere Leden van de Koninglyk

Franiche Akadetnle der Weeteufchappn , door naar-

ftige onderzoekingen , die in 't Jaar 1688 en

vervolgens in 't werk gefield zyn^ hebben be- ,

toogd, dat alle Regen, Sneeuw en Daauw, die

jaarlyks omtrent Parys valt, te famen zoo veel

Water uitmaakt, dat het Aardryk daar door toe

18 of 20 Duimen hoog konde bedekt worden,

doch dat daar tegen de Uitdamping jaarlyks 30
•

of 32 Duimen Wateris wegneemt.

§ 8. Men ftcüenu, dat de Regen , die jaar-

lyks in de Middellandfche Zee valt, tot derzel-

ver Uitdamping de zelfde evenredigheid hebbe

als te Parys, zo zou daar door 10 of 12 Dui-

men Waters meer worden weggevoerd, dan door

Regen en Daauw toegebragt wordt. Tnt dee-

ze jaarlykfclie vermindering van 't Water in de

Middellandfche Zee, is niet alleen het Water,
't welk zy uit de menigte van cmgelegene Ri-

vieren ontvangt , en 't gene uit de Spaanfche

Zee daar in droomt
,
genoegzaam ; maar ik zal

ook bewyzen , dat een veel fterker Uitdamping

nog op ver na niet toereikt, om het inloopende

Water weder weg te helpen; waar uit volgt,

d.at men een anderen Uittogt daar voor moet
vinden. Ik geef toe , dat de Middellandfche

ÏI. Deel. Aa 3 Zee .
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Zee, om dat zy onder een warmer Lugtftrcek

3egt
,

jaarlyks 12 of 14 Duimen meer uicdam-

pe, dan 't Water te Parys ; zo dat de vcrminde-

ling van 't Water aldaar 24 Duimen meer zou-

de bedraagen , dan 'er door Regen , Daauw of

Sneeuw werd ingebragt.

§ 9. De langte der Middellandfche Zee is

ongevaar 1000 Mylen , waar van 'er 25 gaan

,in een Graad Breedte; de wydte derzelve, vol-

gens een gemiddelde rekening, bedraagt ico zo-

danige Mylen ; vveshalve men haare gantfche

Oppervlakte kan neemen op ongevaar 100.000

Vierkante Mylen van dat foort. Indien nu al-

le Stroomen , die zig in de Middellandfche Zee

ontlallcn, de jaarlykfche vermmdering des Wa-
ters door de Uitdamping zullen vergoeden , zo

moeten zy een ruimte van ico.oco Vierkante

Mylen , ter hoogte van 24 Duimen ^ kunnen

opvullen , en zulks zonder cenig behulp van 't

Regenwater.

§ ia. Volgens 't onderzoek en de berekening

van den Heer Mariotte , geeft de Seitie

jaarlyks zo veel Water uit, dat zy eene ruimce

van 561 Vierkante Mylen 12 Duimen hoog kan

vullen. RiccioLus , een overllag maakende

van het Water , dat de Po uitlevert , rekent dat

dezelve i6k maal zo veel geeft als de Seine Qa^
,

en bygevolg zou deeze Rivier, in een Jaar tyds,

eene Vlakte van 1458Ö Vierkante Mylen, 12

Dui-

(a) Ceomctr. Ref. Libr. X. Cnp. 7-
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Duimen hoog, overftroomen ; 't welk het veer-

tiende deel is van al het Water ^ dat men noo-

dig heeft , om 'de jaarlykfche üitdamping van

de Middellandfche Zee, zo als die van ons ge-

field is, te vergoeden.

§ II. Indien dan alle de overige Rivieren,

die in de Middellandfche Zee vallen, te famea

flegts veertienmaal zo veel Water gaven als de

Po ^ zo zou de Uitdamping daar door rykelyk

vergoed zyn. Doch Ricciolus rekent de

Nyl alleen'zeventigmaal Waterryker dan de Fo ,

zo dat die Rivier vyfmaal zo veel Water kan

geeven , als tot vergoeding der Üitdamping

wordt vereifcht. En ingevajle die Schryver

den toevloed van deeze Rivier tweemaal zo

groot had gerekend als het behoorde, gelyk Se-

DiLFAU heeft betoogd, zou egter de Middel-

landfche Zee daar van meer Water ontvangen,

dan door de Uitdamping worde weggevoerd.

§ 12. Laat de v/ydte der Straat van Gibraltar

één zulke Myl zyn , waar van 'er 25 in een Graad

gaan , en het Water beweege zig , in een Uur

tyds, ter langte van zulk eenc Myl ; terwyl wy^

in plaats van een grondelooze diepte (§3-)? '^^-

zelve rccmen zullen op ico Voeten. Dan zal

de Middellandfche Zee jaarlyks, door die Eng-

te, eene veelheid van W^ater, hebbende 3. 723.000

Vierkante Mylen in Grond vlakte en 24 Duir

men hoogte, ontvangen en daar door 74^ Voet

worden verhoogd. Doch dewyi de fnelheid van

den Stroom niet altyd even Rerkis, en het Wa-
ïï. Deel. Aa 4 ter
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ter alleenlyk midden in de Engte geftadig naar

de Middellandlche Zee toeloopt, rigtendezig aan'

de Kuften naar de Ebbe en Vloed (§ 2.) , en

het, dienvolgens j ten minften op zekere tyden,

uit de Zee nevens en tegen den niiddel-ftrooni

loopt; gelyk wy ook vervolgens zullen aantoo-

ren , dac de inwaards gaande Stroom niet zeer

diep is, maar dat het Water in de diepte regt te-

gen den koers van den bovenden Stroom loopt,

vloeijende uit de Middellandfche Zee in den O^
ceaan ; zomoeten wy, wegens dit alles , iets

aanmerkelyks van de hier voor berekende veel-

heid des Waters, welke door de Engte invloeit,

aftrekken. Niettemin fchynt het , dat men met

zekerheid voor vaft kan aanreemen , dat al het

Water, 't welk de Middellandfche Zee jaarlyks,

zo door de Straat als uitdeNyl, verkrygt, der-

zelver hoogte, ten minfte 20 Voet, moet ver-

meerderen.

• § 13. Als men nu hier byvocgt de groote Ri-

vieren , den Donau, NieJJer, Bmeper^ Don en

anderen , die in de Zwarte Zee ftroomen , en

hun Water dus door de Engte by Conpantinopo-

len in de Middellandfche Zee ftorten ; als ook

de menigte van grooter en kleiner Rivieren,-

die van alle kanten te gelyk in dezelve vallen;

zo zal niemand kunnen tegenfpreeken , dat de

hoogte des Waters in de Middellandfche Zee^

door eenen zo lierken toevloed , jaarlyks ten

minfte 30 Voeten moet verhoogd worden.

: § 14.0. Dat een zo groote veelheid van Wa-
ter
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ter enkel in Dampen zou worden weggevoerd,

komt gancfch ongeloofbaar voor ; dewyl in die

geval de Uitdamping op de Middellandfche Zee

vyfcntwintigmaal zo lierk zou moeten zyn als

te Farys , alwaar de Lugt'iireek juili niet zo heel"

veel kouder is. Een Zee van 30 tot 40 Voeten

diepte , die geenen toevloed had , zou vermoe-

delyk , zelfs onder de Linie , niet in een Jaar

tyds uitdroogen. Egtcr heeft de vermaarde Heer

B u F F o N onlangs deeze Stelling willen doordry-

ven , zeggende in zyn Werk over de 'Natuurlyh

Hijïoae^ op 't XI, Artikel zytiQX Befchouwingder

Zee , het volgende. Dit alles bewyjl.^ dat de Uit-

damping genoegzaam is om eene aanmerkelyke veel^

heidvan h' citer op te voeren^ en dat ^ uit hoofde van

de zeer fierke Uitdamping op de Middellandfche Zee ^

het Water van den Oceaan gefladig door de Straat

van Gitraltar inxvaards jlroomt\ eiiz. Het tegen-

fpreeken van een zo fcherpzinnigen Natuurkun-

digen zetmyaan, om naauwer te onderzoeken,

hoe het met de Uitdamp'ing der Middellandfche Zee

gelegen zy.

§ 14.^. Men bereidt Zout uit het Water vati

de Middellandfche Zee, door eene Natuurlyke

Uitdaraping: laatende, ten dien einde, het Wa-
ter, in eene cifene Vlakte beperkt, ftilftaan, en

wel, volgens de Befchryving van W alch, ter

hoogte van li Duim. Dit Water dampt door

de hitte der Zonne , in 't warmfte Jaar-Saizoen,

doorgaans binnen de vierentwintig Uuren , in-

II. Deel. Aa 5 dien
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dien het niet regent , zo veel uit , dat het zyn

Zout fchict.

§ 15. Doktor HoFFMAN berigt ons, in

zyne Bejchyvlng der Zoutvcerken , dat een Pond

Waters uit de Middellandfche Zee 2 Loot Zouts

bevat. Nu laat het zoute Water , volgens myn
eigen dikwils herhaald onderzoek , zyn Zout

niet vallen , eer hetzelve zo veel is uitgedampt

,

dat de vermenging beftaat uit 5 Loot Zouts tegen

13 Loot zoet Water. Derhalve moet de Na-

tuurlyke Uitdamping aan de Kuften der Middel-

landfche Zee , in 't warmlie Jaar-Saizoen , uit

ieder Pond Waters, dat in de voorgedagte Per-

ken is beflooten , (op grooter diepten naamelyfc

zal het niet zo ras gefchieden,) ^14! Loot Wa-
ters opvoeren , 't welk I uimaakt van de i-^

Duim welke de diepte des Waters in 't eerft

bedroeg. Dus zou de Uitdamping , in een Et-

maal tyds, I Duim zyn. Doch indien wy toe-

geeven, dat de i\ Duim Waters, in vieren-

twintig Uuren tyds, wegdamptc , zo dac het

Zout geheel droog bleef; en fteilen dat het Zout

i^ uitmaakte van de geheele veelheid des Wa-
ters ; zo komt de dagelykfche Uitdamping op

III Duim en dejaarlykfche op 44-^ Voet , wan-

neer hctgantfche Jaar door de Hitte even groot

ware en 'er geen Regen viel. Doch alzo het

maar cenige Maanden van het Jaar zo v;arm is
,

en weinige dagen voorbygcan zonder Regen ,

terwyl het in vcrfcheide Jaargctydcn aan de

Kuften
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Kuften rondom de Middellandlche Zee geduu-

rig re?5enc , en overzulks de Uicdampina; veel

minder is; zo kan men aan de MiddcJlanürche

Zee , over 't geheel, geen 44 Voeten Jiiarlyk-

fche Uitdamping Van Water toefchry\'en : te

minder daar Lemery verzekert, dixiby Roe/iel-

ie in 't befte Jaar-Saizoen , van de 6 Duim diep-

te Zeewaters 3 binnen de veertien dagen tyds,

naauwlyks zo veel wcgdampt , dat hetzelve zyn

Zout laat vallen.

§ ló. Hier uit volgt, dat de Natuur aan het

Water van de Middellandlche Z:e een anderea

Uittogt moet befchikt hebben , dan de voorge-

melde , en naar denzelven zullen wy nu gaan

zoeken. Veclen hebben zig , reeds overiang,,

voorgefteld , dat het Water , in de Straat vaa

Gibraltar , om laag , regt tegen het bovenlle aan

kon ftroomen , en dus, op den zelfden tyd , in

den Oceaan uidoopen , tervvyl het overige in-

•waards ftroorat. Dit Gevoelen fchynt , in den

eerlten opdag , te ftryden tegen de Wetten

der Waterweegkunde , inzonderheid wanneer

men het Water in de beide Zeeën even zout ent

hygevülg even zwaar ftelt te zyn : want hec

Water kan, volgens dezelven, nooit anders vloei-

jen dan van een hooger plaats naar een laagcr

,

en zo wel in de Oppervlakte als in de diepte

naar eenen zelfden kant. Büffon verlaat zig

ook zo zeer op decze Grondregelen , dat hy zon-

der eenigen fchroom vol uit zegt : Ik wcetzvs/y

Jat ee/ifgen bewser.i helLen , dat tn Je Straat van

II. Deel. Gi-
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Gibraltar een dubbelde Strsom plaats heeft , een bo-

venpe^d'ie het Water in de Middellandfche Zee brengt^

en een onderÜe^ dte^ zo zy voorgeeven ^ van tegen-

flrydige utiiverking is: doch dit Gevoelen fsvoljireh

valfch en kan met deGrondregelen derWaterweegkim-

de met begaan, insgelyks heeft men gezegd, dat in

verfcheide andere oorden dergelyke onder (ïe Stroomen.

zyn, welker loo^ regt tegen den bovendien aan gerigt

is\ gelyk m den Bolphorus, tn de engte van de

Sond , enz. De Heer Graaf Marsigli brengt,

zelfs de onderzoekingen by , d/e in den Bofphorus

zyn gedaan en zulks bewyzen zouden ; doch het is

zeer waarfchvnlyk , dat die Proeven niet behoorlyk

zyn genomen : alzo de zaak onmogelyk is en firydt

tegen alle denkbeelden ^ die men heeft van de beween

ging des JVaters.

§ 17. Ik wil gaarn toedaan, dat de Grond-

regelen der Wacerweegkundc, die ik volkomen

erken, en waar op ik my te vooren heb ik beroe-

pen C§6.)ï eene onoploffelyke zwaarigbeid te-

gen die dubbelde Stroomen fcbynen te maaken ;

't welk de voornaamftc reden is, dat ik het voor-

gemelde Gevoelen van de Uitdamping zou toe-

vallen, indien ik daar in niet nog grooter zvvaa-

righeden vond.

§ 18. 't Is , naamelyk, een bekende Zaak

voor de Natuurkundigen en voor allen , die met

Zoutpannen te doen hebben , dat door de Uit-

damping het zoete V/ater alleen wordt wegge-

voerd, en het Zout overblyft. Alle toeberei-

ding des Zouts in de Middellandfche Zee (§ 15.)»

en
. 1



ïs DE Straat van Gibraltar , onderzoot. 379

en elders , is gegrond op decze Stelling. Indien

dan al hec Wacer,'c welk in de Middellandfche

Zee vloeic, tot Dampen opfteeg, zo zou hec

ül zyn Zout terug laaten, en de gantfcheholte

der Middellandfche Zee nioeft reeds overlang

met Zout gevuld
, ja in eene vafte Zoutgroeve

veranderd zyn : want het Water , dat zo door

de Straat uit den Oceaan , als uit de Zwarte Zee
door den Bofphorus , daarin komt, isfterkme.t

Zout bezwangerd Het Water van de Middel-
landfche Zee beftaat , voor een zeftiende deel j

uit klaar Zout (§ 15.). Wanneer dan een maat
zulk Water , hebbende een bodera zo groot als

de Grondvlakte der Middellandfche Zee, en de
hoogte van 24 Voeten, jaarlyks in Dampen op-

fteeg, zonder dat eenig zout W^ater uitdezel-

.ve kon wegloopen ^ en daar tegen geduurig

nieuw en even ftrai zout Water daar in kwam,
zo moeft 'er jaarlyks een maat Zout van over-
blyven , zo groot van bodem als de Middelland-
fche Zee en i^ Voetboog; indien menftelt dac

het Zout maar ïI deel der ruimte van het Water
beilaat. Doch dewyl uit de daar omtrent ge-
nomen Proeven blykt ; dat een Pond zout Wa-
ter nagenoeg driemaal zo veel plaats bcflaat als

een Pond van het daar in zynde Zout, wanneer
hetzelve uit het Water gehaald is en gedroogd;
zo volgt, dat, door de uitdamping van 't zoete
Water , ieder Jaar , over den gantfchen bodem
van de Middellandfche Zee, een korft vaft Zout,
vanó Duim of een half Voet hoog , moeft over-

li Deel. I^w.
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blyvcn ? v/clkc 6 Duim, in 500 Jaarcn, 250

Voeten zouden bedraagcn. De Middellandlche

2eej nu, is, volgens de Ondcrzoetcingen van

den Graave Marsigli, op veele plaatfen niec

zeer diep; zo dat de gemiddelde diepte derzel-

ve , ongcvaar , en ten hoollen ^ a^o Voeten

kan zyn: deriialve moell die gantfche Zee , in

den tyd van 50oJaaren, met vatl Zout zyn ge.

vuld gevvorden, indien het daar in Ilroomendc

zoütV/arcr geenen anderen Uitcogthad, en dus

al deszells Zout daar in gebleeven v^^are. Zo
veele duizend Jaarcn herwaards, is, in tegen-

deel, niet bekend, dat derzelver Waterzouter

gevvorden zy : weshalve blykt, dat al het toe-

vloeijerde Water in dezelve Zee niet wcgdampt,

maar weezentlyk met- zyn Zout ergens heen

vloeit.

. § 19. Wy moeten dan 't Gevoelen van een

dubbelden Stroom niet zo fchielyk verwerpen
,

maar in de eerfte plaavs nafpooren , of 'er inder-

daad zulke Stroomen zyn , en dan vervolgens

onderzoeken , of wy deeze door reden en onder-

vinding ontdekte gefteldheid der Stroomen meC'

de Grondregelen der Water ^vcegkunde overeen

kunnen brengen.

§ 20. Behalve het getuigenis , dat wy in

§ 4 hebben aangehaald, wordt ook op de in § 3.

aangehaalde plaats der Transa&fcu gemeld' ; dat

van een Hollandfch Schip, 't welk in den Jaa-

ie 1712 dooreen Franfch Oórlogfchip , midden

jn de Scraac van Gibraltar tufichcn Tdriff'a en Tan-,
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«•er, werdtin den grond gefchooten, de Stukken

Houcs , benevens eenige Vaten en andere daar

coe behoorende dryvende Waaren, weinige da-

gen daar na , vier Engelfche Mylen Weftclyker,

dat is naar den^ kant van de Spaanfche Zee toe^

weder boven gekomen zyn. Indien nu de Stroom

om laag , even gelyk aan de Oppervlakte , van

't Wcften naar 't Ooften ging, zo raoéften de

Stukken van 't gezonken Vaartuig en de Vaten

naar den kant van de Middellandfche Zee bo-

ven gekomen zyn, niet naar den kant van de

Spaanfche Zee.

§ 21. Ook fchynt het ongelooflyk , dat de

diepte van die Zee-Engte met geene Lynen te

peilen zoude zyn , maar veeleer kan men zulks

verklaaren , door middel van twee fterk tegen-

ftrydig loopende Stroomen, welken het Touw
van 't Dieplood dermaate doen buigen , dat het

den Grond niet bereike. Dat dit zo beftaat,

heeft de Graaf Mars igli zclfzecr naauwkeu-

rïg opgemerkt in de Engte by Conjlam'tmpolen

^

alwaar de Zwarte Zee haaren Uitloop heeft:

want, als hy de diepte van die Zee-Engte wilde

peilen , volgde in 't eerft het Touw van 't Diep-

lood den bovenden Stroom , een weinig , naar

't Zuiden , doch , als men het meer nederliet

,

wierdt hy gewaar, dat het onderfte deel van het

Touw opwaards en van 't Zuiden naar 't Noor-

den getrokken werdt. Hy geeft berigt (<;?) , dat

de
(a) AUa Eruditonm. Tom. I. Siipplem. p. 207.

li. Deel.
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de Turkfche Viffchers hem verzekerd hadden,

boe z'ulks in alle tyden des Jaars gebeurde. De
Graaf hadc dien zelfden dag bevonden , dat de

zwaarte van 'c bovenfte Water , toe het gene

men uit de diepte haalde , in reden ftondt , als

62 tot 72.

§ 22. Dergclyke Waarneemingen zyn in dp

Sond in 't werk gefteld (^). De Engclfche-Zee-

lieden voeren aldaar met eene Boot , middeij.

in den fterktlen Stroom , en bevonden , dat de

Boot den Stroom volgde ; maar als zy uit de

Boot een Emmer nederlicten , waar in een Ka-

nonkogel was, bleef de Boot eerft in den Stroom

ftil ftaan , en , toen men den Emmer nog die-

per liet zakken , begon de Boot rcgt tegen den

Stroom aan te vorderen. Zy bevonden , dat de

bovenfte Stroom niet dieper ware dan 4 of 5
Vademen, en, hoe dieper men den Emmer ne-

der liet, zo veel fterker hadt de onderfte Stroom

tegen den bovenften getrokken. Zulke dubbel-

de en tegenftrydig loopende Stroomen , zou

inen ook in 't Kanaal , tuiïchen Vrankryk en

Engeland, befpeurd hebben.

§ 23. Deeze bygebragte Ondervindingen

niaaken het ontwyfelbaar , dat 'er inderdaad

dubbelde Stroomen zyn, die, onder elkander,

een tegenftrydigen koers loopen. Derhalve

blyft nu over, de Natuurlyke Oorzaaken op te,

gee-

(a) PbiU Trmatt. Abrigi, Tom. 11. p, 288.
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geevcn , welke zulks kunnen voortbrengen , en

dat is thans myn oogmerk.

. § 24. Wy hebben recd.<5 gemeld: i. Dat het

Water der Middellandfche Zee- veel Zout in

zig heeft (§ 15.): -• Dat die zelfde Zee, om
dat zy onder een warme Lugtftreek legt , fterk

yitdampt C§ ^SO- 3- Dat het Zout by het

uitdampen , niet mede weggevoerd wordt, maar

terug blyfc (§ 18): 4. Dat het Zout bykans

driemaal zo zwaar is als het Vrater , wanneer

zy beiden evenveel plaats bcflaan (§18): 5.

Dat het zoute Water , door de uitdamping, zo-

danig kan verminderen, dat 18 Loot Waters 5
Loot Zouts bevatten (§ 15.); welk Water dus

eene aapmerkelyke vermeerdering bekomt van

zyne zwaarte. Ik heb door eigen Onderzoek

]3evonden , dat de zwaarte van 't zoute Water
pnitrent een, vyfde deel toeneemt, eer het Zout

in 't zelve Kryltallen fchict.

,• § 25. Dcwyl een menigte zout Water- gefia-

4ig in de jV'Iiddellandfche Zee indringt, en een

groot gedeelte van 't zejvc, wegdampende, zyn

Zout in dezelve kat, zo wordt het overbly venr

de geduurig zouter , en bygcvolg ook zwaatr

der. Indien nu de beide Zeeën,- zo de. Atlan-

tjfche of Wefter-Oceaan als de Middellandfche,

gelyk van hoogte zyn , zo ftaan zy doch niet in.

Evenwigt ; maar liet zwaarder Water van de

Middellandfche Zee moet het ligter van den

Oceaan wegdringen, en door de Straat uitvloeir-,

jen i tot; dat .de beide Zc(^'iJn in Evenwigt zyn-.

IL Deel, Bb ge-
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geraakt^ waar door dan de Middellandfche Zcé

noodwendig laagcr nioeü geworden zyn. Zo dra

nu dezelve laager geworden is, kan het hooger

ftaande Water-, uic den Oceaan, niet anders

doen, dan in de Scraat, bossen den Stroom heen,-

inwaards loopen , zig verder in de Middelland-

fche Zee nitfpreidende. Daar door wordt de

perfing vermeerderd , en dus moet het zoute

zwaare Water zynen uitgang weder zoeken dool"

de Straat, onder den buvenftcn inwaards vloei-

jonde Stroom. Aldus fcbynen de dubbelde Stroo-

men veroorzaakt en geftadig onderhouden te

worden. Het ligtere Water van den Oceaan

ftroomt inwaards ; het wordt door de Uitdara-

pii^g zouter en zwaarder ; het zakt naar den

grond en verdringt , door zyn vermeerderde

zwaarte, het ligtere Water ^ voor 't zelve ftaan-

de , raaakende zig dus een Natuurlyken Uit-

togt.

§ 16. Indien iemand twyfelen mogt aan de

7,ekerheid van decze Waarheid
,
gegrond veft op

de Waterwecgkunde , zo kan men hem dus o-

vertuigen. Laat een langwerpig Kiftje manken .;

welks binnèn-ruimte in twee deelen is gefchei-

'den door een Dwarsplankje, hebbende een klei-

ne Opening, die meti mét een Schuifjc kan toe-

fluiten. Vul het eene gedeelte met Water, het

andere' met Olie, zo dat het Kiftje , aan beide

zyden van het Dwarsplankje, even hoog gevuld

zy. Haal dan het Schuifje fchielyk van voor

de Opening weg, zo zal men zien dat het Wa-
ter,
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ter, 't welk zwaarder is dan de Olie; door de ,

Opening naar om laag loopt in 'c andere ge-

deelte van 't Kiftje : terwyl de Olie , op den zelf-

den tyd, loopt in dat gedeelte, daar het Water

is, en zig uitfpreidt op het Water. Hier tegen

zou kunnen ingebragt worden y dat de Olie zig

nooit met Water vermengt , en daarom altyd

boven 't zelve moet ftaan blyven , hoe ook de

vermenging gefchiede : doch men zal een gely-

Icen uitilag hebben, wanneer tweederlei Water

daar toe genoomen wordt , waar van het eene

zouter en bygevolg zwaarder dan het andere is.

Indien men^ om deeze Proef te neemen, een

Glazen Vat gebruikt , en het zoutfte Water

zwart gekoleurd is , zo vertoont zig het Spel

van twee tegenftrydig loopende Stroomen zeer

fraai en duidelyk.

§ 27. Hoe het met de Lugt in zulke omftan-

digheden gelegen zy, kan men nog gemakkely-

ker onderzoeken. Indien men twee Vertrekken

heeft , met een Deur tuffchen beiden , zo laac

de Lugt in *t eene warm gemaakt zyn , waar

door zy dan zig uitfpreidt enligter wordt, ter-

wyl het andere vertrek , koel gehouden wor-

dende , bygevolg een zwaarder Lugt bevat.

Neem het eerfte voor de Atlantifche Zee of den

Oceaan , het andere voor de Middellandfche

Zee. Dan, de Deur geopend wordende, die

de Zee- Engte of Straat van Gibraltar moet ver-

beelden : zo zet een Kaars op den Drempel om.

laag;, en houd een andere Kaars digt boven aan-

ÏL Deel. Bb 2 '£
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'c Ivofyn : men zal uic de Vlammen aanftoncls?

ontdekken, dac de koude Lugt, onder by den

Drempel, uic her koude Vertrek in 't warme

overgaat, cerwyidc warme Lugt, cp denzelfden:

tyd, iïovei) aan 't Kofyn, uit het warme Ver-

trek m''t kcudc /iTingc. De warme Lugt, die

uitgaat , woi'dc fchielyk koud; doch in 'c warme

Vertrek wordt de Warmte door het Stooken

onderhouden ; 't welk maakt, dat de Lugt byna

jn een. geftadlgen omloop blyfi ; uit het warme'

Vertrek, door het bov^nfte van 't koryn , in

het koude , en uit hetzelve wederom , langs

den Drempel heen , in het warme; zolang, tot

de Lugt in beide de Vertrekken van gelyke

Svarmte en dienvolgens Ook van gelyke zwaar-

te is.

§ 28. Indien een groot koud Vertrek, of Zaal«'

aan ieder zyde een warm Vertrek heeft, zo

gebeurt het zelfde in de beide Deuren, dat naa.

nielyk de koude Lugt van onderen daar uit'

dringt , terwyl'cr de warme Lugt boven aan dc'

Deur inkomt. Hier door kan men ook dat ge-

ne verklaaren , 't welk dc Graaf Mausigli

(§ 21.) verhaalt van de tegenftrydige Stroomen

in de Engte by Conftantinopolen , alwaar het zoute

IkVater van de Middellandfche Zee, om laag, in'

de Zwarte Zee inftroomt , en, verdund gewor-

den zynde door het zoete Water van veele daar

in vallende Rivieren , Vervolgens wederom uit

de Zwarte Zee , door die zelfde Engte, boven

over het zouter Water heen , in de Middelland-

fche
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Iche Zee tcnigftroomt:; even op de zelWe u-yze
als zulks gefchicdc in de Straat van Gibraltar.

De Stroomen zyn by ConftaRtinopolen ficrker

dan daar, om dac 'er het verfchil, tuiichen de
Zoutigbcid van ^ in- en uitloopende Water
grooteris: want het onderfcheid der zwaarte

"

tuflchen het onderfte en bovenfte Water, door
den geraelden Graaf in den Bes^horus gevonden

C§ 21.) , is in de-Straac niet zo aanmerkelyk.

§29. Men zou tegen deeze Theorie met
veel vvaarfchynlykheid kunnen inbreno-en, dat

dewy] deMiddellandlche Zee onder gelyke Lugt-
llreek legt als de WeÜer-Oceaan , diea\^oI-

gers de Uicdampmg in beiden even fterk , en
daarom ook het VVater derzeiven van o-ciyke

zwaarr.e moet zyn; inzonderheid, als men over-
weegt^ dat dcMiddellandicheZee, uicderae'
nigte der daar in uitloopende Rivieren , veel
zoet Water omvangt. Tot beantwoording daar
Van ftrekt; dat, alzo het Z-eewatcr, by de bei-

de Poolen, kennelyk mmder Zout heelc , dan
nader by de Linie , een geduurigc Stroom van
zoeten Poolwater naar het Zuiden trekt: tcrvvyl

eenige voornaanie Rivieren, als de Gaadiana en
Gaadalquavir^ en anderen, aan de wederzydfchè
Kullen voor de Straat, hun zoet Water ontlaften in

de Spaanfche Zee; welke , door de dagelykfche

aldaar fterk gaande Ebbe en Vloed, geduurig,
vanden Grond tot aan de Oppervlakte^ door en
4por geroerd wordt; uit al het welke gemakke-
lyk is te befliüten , dat het Water in den O.-

II. Deel. Bb 3 ceaan.
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ceaan niet zo zout zynkan, als in de Middel-"

landfche Zee, alwaar het, door de Uitdamping,

onophoud elyk zwaarder en zouter wordt ge-

maakt.

§ 30. Wat aangaat den hier gemelden Stroom

van de Pool naar de Linie: de Zeelieden getui-

gen genoegzaam , dat 'er dezelve plaats heeft.

Zy zeilen akyd fneller naar de Linie toe dan

daar van af C^) , en in 't Noorden ziet men iaar-

lyks groote Ysbergen Zuid waar ds dryven. Ver-

fcheidc oorzaakcn kunnen iets tot deezen Stroom

toebrengen , en men kan aantooncn dat het Wa-
ter, 't welk dezelve met zig voert, niet veel

Zouts bevat, 't Is iedereen bekend , dat het

Water, tot Ys gevrooren zynde, ligter wordt

en boven dryft. Wanneer men Ys uit zout Wa-
ter maakt , zo komt 'er weinig Zout in 't Ys.

Ik heb door een dikwils herhaald Onderzoek

bevonden, dathet Ys, uit zout Water van twee

Loot C^), gefmolten wordende, Water geeft,

dat naauwlyks een vierde Loots fterk is : als

ook^ dat Ys, van zes Loots Pekel, niet meer

dan twee Loots Water geeft, en zo voort, naar

evenredigheid. In eenige Zoutkeeten bedient

men zig van de Koude , om den Pekel ftcrkcr

re maaken; laatende het Water bevriezen, en

neemende het Ys dan weg, waar door hot over-

bly-

' (a) Ricciol. Geogr. Ref. L. X. Cap. 3.

(6) [Dit wil zeggen, zout Water , 'c welk twee Loot
Zouts m 't Pond Water bevat. Enz.]
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bjyvonde ftcrker en zwaarder T.'ordc : dus be-

fpaarc men arbeid, tyd en vuur. Voor my is 'C

genoeg, indien men llcgrs tccftaac, dac het Ys-

water met zo zout is, als 't gene waar uit hec is

gevrooren • dat het Ys hooger en ligter in zout

Water dan in zoet Water dryff; dat het Yswa-
ter, by de Poolen, boven op of over bet zoute

Water heen vloeit j, zonder zig ligt met hetzel-

ve 12 vermengen. De Ondervinding heeft my
geleerd, dat Water van gefmolten Ys, ineen

Vat, eencn langen tyd boven op het zoute

Water ftaan bleef," gelyk yet of Olie^ zynde

daarna, toen men het zoute Water hadt afge-

tapr, nog byna zo zoet, als toen men het vaa

?c Ys kreeg.

§ 3;. Dewyl dan het Ys hooger op het zoute

Zeewater dryft dan op het zoete, zo kan die

Ys te meer een menigte Sneeuw, Regen of-

Mifl, wdke in den Wintertyd daar op vallen,

ontvangen en behouden. Indien 'er W^ind en

Regen bykomt; zo dat het eene ftuk Ys over 'c

andere heen Ichuift, is 't niet te verwonderen,

dac daar uit gro.ote Ysbergen ontdaan , dic^

naar hec Verhaal van Rjcciolus (^} , eenige

honderd Italiaanfchc Mylen lang en eenige hon-

derd Voeten hoog zynj hangende miiTchien ook

wel zo diep onder des Waters Oppervlakte.

Wanneer zulke Ysbergen fraek en, zo komt daar

van een groote veelheid zoec Water, dac zig

niec

(a) Ceogr. Rsf. Lib. X. Cap. 3.

II. Deel. Bb 4
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niet vermengt met het zoute , maar boven 't zel-

ve ftaan bly ir. Naarde Pool kan het met gaan,

devvyl daar meer Ys en zoet Water is^ maar hec

zoekt zynen afloop naar 't Zuiden, als zyndó

daar het Water zouter en zwaarder, en byge-

volg laager.

§ 32. Neemt men daar by in n^t , hoe veel

fierker de Uicdamping iü ónder de warme Lugt-

ftrecken, dan nnby de Poolen , zo blykt, dat

hier door gcftadig een menigte zoet Warer weg-

genomen wórdt , waar door het overblyvende,

zouter geworden , naar den grond zakt, en de

Zee laager maakt. Dus krygt het Yswater;

im den Nüordclykcn en hoogèren Oceaan, een

vrye ruimte, om langs de Oppervlakte van deii

Zuidelykcn neder te daalen , en te vervullen 't

go^ie dezelve door de Uitdamping heeft verloo-

ren. Het laage zoute Water, nu, wordt van

het daar boven liroomende zoete Water gedrukt ,

en moet wyken; doch aan de Zuidzydc treft

hetzelve een 'nog zouter Water aan, weshalve

het wordt genoodzaakt Noord vvaards zyncn

koers te ncemen j in welken het door de verfchil-

lendc gcfteldhcid van den bodem der Zee',' de

legging van 't vafre Land , Eilanden, Klippen

en Zandbanken j de hoogte of laagte der Zonne

in verfchcide jaargerydcn , en vcelc andere Om-
llandighcden , een groote verandering moet on-

dergaan. Kan men hier uit niet de oorzaak ont-

dekken van de meede Stroomen, dewelken,

naar 'c bcrigtder Zccvaarendcn
^
gemerkt worden

'om
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om laag tegen den bovenften Stroom te loopen ?

Het ware te wenfchen, dac men hec verfchil der

zwaarte van 't Water, in die onderKe en bovenftc

Stroomen , overal onderzoeken konde. Het korac

my ontwyfelbaar voor , dat' het in de onderltca

altyd zwaarder moet zyn , devvyl het anders

niet zakken of om laag blyven zou. Wanneer , uit

dengrond der Zee, eenige fterkte Zoutbronnen,

die-^van aanmerkelyke grootte zyn , ontfpringen

zo kan men dczelven necmen voor een andere

oorzaak der gemelde Stroomen. ïk'ontken niet,

dat de Bronnen, als ook Ebbe en Vloed, het

zoute en' zoete Water , van langzaamer hand,

met elkander vermengen; maar wy hebben

(§ 30O gezien, dat dit niét zo fchielyk toegaat

,

èn dat 'er reden is om te gelooven , dat het boven-

fte Wateraltyd minder zout zy dan het onderfte.

'

§ 33^ In de Zvvarte Zee ontladen zig veel

meer en Waterryker Rivieren dan in de Mid-

dellandrche , en, dcwyl zy zeven of agtmaal

kleiner is, zo dampt niet zo veel Water uit

dezelve weg; wtfar uit volgt, dat haar Water
niet zo zout en zwaar kan zyn, als dat van de

Middcllandfche Zee. Het moet ouk hooger

ftaan, en uitRroomcn door den Bosphoru: -, doch

niettemin kan dit Water het zoute Water van

de laafi-geraelde geenzins beletten, in de diepte,

tegen den koers van dit zoute W^ater aan , in de

Zwarte Zee te dringen. Dit is de reden, waar

door de zoutigheid van *t Water der Zwarte
Zee wordt onderhouden, 't welk anders, door
-'• II. Deel. Bb 5 de
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de menigte der invallende Rivieren, ras ver-

dund, verfiapc en zoet zouw worden.

§ 34. Nog blyfc onsovcr te verklaaren, waar-

om de Stroom , aan beiden zyden der Straat van

Gibraltar, niet, even gelyk in 't midden, altyd

in de Middcllandfche Zee inwaards ftroomt ,

maar zig rigt naar Ebbe en Vloed
,

gaande by-

gcvolg tweemaal 's daags terugwaards
, gelyk

wy § 2. gemeld hebben. De Zecvaarenden, die

de Middcllandfche Zee willen uitzeilen , zyn

gewoon den tyd waar te necnicn , wanneer de

Stroom naar buiten gaat , en houden het ge-

meenlyk digt aan de Afrikaanfche Kuft; tendee-

Ie om dat ly dus minder gevaar hebben , van

op Ondiepten en Klippen te vervallen \ ten dee-

le ook, om dat de Ebbe en Vloed aldaar veel

ftcrker gaat , dan aan de Spaanfche Kult. Dee-

zc zydeiinglche Stroomen tooncn de raogelyk-

heid aan , dat in een zelfde Kanaal verfchcide

Stroomen , nevens en onder elkander , tcgen-

ürydig kunnen loopen.

§ 35. Vv^'anneer twee W-aterdruppels de een

den anderen raaken , zo voegen zy zig, volgens

de Wetten van Aantrekking en Samenhang ,

by clkahder , en worden vereenigd. De eene

Druppel , merkelyk gvooter en in bewcegingzyn-

de, fleept den kleineren met zig voort. Een

Stroom , nu , is niet anders dan een menigte

Samengevoegde , en in beweeging gebragtc

Waterdruppelen ; weshalve hy ook iets mede

ilcspc van het Water, 't welk hem aan de zy-

den
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s

den raakt. Daar van kan ons de volgende

Proefneeming overcuigen. Men maake eoa

klein gaatje in den bodem van een Vac , en

fteeke daar in een Pyp , die van onderen omger'

boogen is, op zulk een vvyze, dac Water, door

een Perspomp gedrukt v/ordende , tot de Py^

uitfpringt , en niet in het Vat nedcrvalc , maar

over den Rand heen. Terwyl nu het Water

<ius gefpooten wordt , en men laat geftadig zo

veel Water in het Vat gieten, dat het een wei-

-nig boven de Opening van de Pyp komt te ftaan,

zo neemt de fpringende Wacerftraal geduurig

iets met zig uit het Vat, dermaate, dathet zel-

ve niet voller wordt , fchoon men niet ophoudt

met zekere hoeveelheid van Water daar in te

gieten.

§ 36. Wanneer, aan een Ondcrflag-Water-

rad , of aan een Sluis , de Schuif wordt op-

gehaald j, zo ziet men hoe üiel de Stroom in

't midden voortloopt ; maar men zal ook al-

tyd befpeuren , dat een gedeelte van 't Water

aan beide zyden te rug vloeit , maakende eenen

Maalftroom: (vergelyk Plaat XV. F/^.i.)De

fnelheid van den Sroom is gvoocft tullchen E
en E, en rukt daar 't Water fterkft met zig •, waar

door het by D, DIaager wordt en als een foor

t

van ulthollmgkrygt , waar in wederom het Wa-
ter van de zyden FK, FK valt, en door den

Stroom voorrgedreeven wordt; zo dat 'er tevens

aan de hoeken F, F minder Water komt te zyn ,

dan by 1,1, en daar wederom minder dan by H

,

IL Deel. H,
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H, enz. Hec Water , nu, by F, Flangcrzyn-

Öe, zo is hec Evenwigc weg, en, om hetzelve

te herftelJcn , dringc geduurig Water derwaards;

*c welk niet kan komen van D, D, alzo de

Stroom daar de fterkltc beweeging heeft naar

een anderen kant : het wordt derhalve van de

beide kanten Hl, Hl daarheen getrokken.

Dus ontftaat de MaalRroom en op even die

zelfde wyze wordt hy onderhouden. Ik heb

dikwils gezien , wanneei^ het Water uit- een

fnel ftroomende Molentogt viel, dat in het

onder-Water, by EjEjCenc groef kwam , die,

in vergeiyking met de wederzydfche oppervlak-

te des Waters, meer dan een Voet diep was.

§ 37. Hoc dieper de Stroom gaat, zo veel te

meer Water brergc hy in beweceing , zo wd
onder als aan de zyden ; en. hoe fneller zyn luop

is , zo veel te fchiclyker voert hy ook het- Wa-
ter van de zyden met zig , dewyl het alsdan

van 20 veel meer voorbyloopende Druppels

wordt geraakt en voorcgedreeven. Daarom

ftaat de menigte van 't zydelings Water, dat

de Stroom met zig voert , altyd in eene even-

redigheid , welke famengefteld is uit de breedte

of oppervlakte van den Stroom en dcszcUs Inel-

heid ; dat is, zy is evenredig niet de veelheid

de Punten van Raaking.

§ 38. In alle Stroomen , welker val gelykty-

dig en welker pad vlak is , vloeit het \\ ater

midden in den Stroom fneller dan aan de buiten-

fte kanten.

§• 39-
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§ 39. Zo dikwils- een Stroom, door uit(lee-r

kende boeken Lands aan den Oever , vernaauwd.

worde (vergelyk Plaat XV. Fig.o..^; ryft het

"VVater op de engftc plaatfen wat hooger en loopr.

fnélkr. Agter de Uithoeken van 'c Land is 'c

gewoon ftil te liaan j ten minfte langzaamer lé

vlocijen. Wanneer nu de Stroom gezwind uit

de Engte komt , en een langzaam vlocijend Wa-
ter aantreft , zo voert hy 't zelve met zig en

maakt voor den Uithoek het Water Jaager. Oni

dit gebrek van Evenwigt te vervullen, kan met

den Stroom heen geen Water komen ; zo we.-

gejDS. de fnelle rloeijing, als om dat de Uithoek'

zulks verhindert ; weshalve de vervulling vaa

het onderfte Water moet gefchieden , nevens

en tegen den koers van den Stroom. Daar uit

ontlla&t de Maal- of Keerfiroom , welke zyneti

aanvang neemt , 't zy aan een anderen hoek

Lands, daar het Water tegen opgezet wordt,

óf ook op cenige andere plaats , daar de fnel-

heid van den Stroom afneemt en een grootep

deel Waters blyft ftaan , 't welk de Stroom van

^en opv^aardfen Uithoek met zig gevoerd hadt.-

Van daar keert het Water naar den laaftgemel-

den Hoek te rug , gaande langs 't Land heen ^'

en het kan , op zulk eene v/yze, dikwils voor-

en .agterwaards gaan, eer het geheel wegloopt;

jS^elyk aan ingeworpen fpaantjes , of iets anders

dat dryft
, genoegzaam blykbaar is. Als wy ,

volgens deeze Ondervinding, Maalftroomen

,

die 'er ia de Zee of in Rivieren ontdaan, kun-

IL Deel. nen



Spö Oorzaak der zonderlinge Stroomen

nen verklaaren , zo is het onnoodig toevlugt te

neemen tot onderaardfche Zvvelgkollcen , die,

zo de Ouden beuzelden , het VV^atcr zouden in-

flokken.

§. 40. Om het bygebragte toe te paffen op de

Zee-Engie by Gibraltar : wy hebben reeds aan-

gemerkt , dat aldaar veele Ondiepten en Klip-

pen zyn C§. 34); als ook dat 'er, in 'c midden

van dezelve , een fnelle Stroom gaat naar de

Middellandfche Zee. C§-3-)' daar by toonen de

Kaarten ons aan , dat de wederzydlche Oevers

van de Straat bezet zyn met veele Uithoeken of

Kaapen : weshalve het niet te verwonderen is,

dat, in die Zee-Engte , aan de zyden van den

Itielften en diepften Stroom , Draai- en Keer-

ftroomen zyn: voornaamelyk , als men in aan-

merking neemt , dat het Water in 't midden

van den Stroom gezwindcr vloeit dan aan de

kanten (§ 38.).

§ 41. Indien de onderfte Stroom, welke in

de diepte tot de Middellandfche Zee uitgaat ,"

grooter fiiciheid heeft dan de bovenfte en in-

"waards vlietende Stroom," zo mopc hy ook, naar

gelange van zulks , zo veel meer van het zyde-,

lings Water met zlg neemen , dan het Water

van den bovenften Stroom doet. Dit gefchie-

dende , ontftaat 'er een zo veel te dieper uit-

holling in de Oppervlakte des Waters, aan de

kanten van het pad , 't vi^elk de Stroom loopt »

en het Water van den Oceaan krygt een te

hoogeren val , en bygevolg te meer fnelheid in

zy-'
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zynen toevloed , tot dat de fnelheid , van den

önderften en bovenften Stroom , in eene gepas-

te betrekking tot elkander komen.

§. 42. Aangezien het Water, door de dage-

lykfche Ebbe en Vloed, in de Spaanfche Zee

beurtelings zeer veel ryft en daalt, en derhalve

voor den mond van de Straat fomtyds hooger

en fomtyds laager ftaat ; zo moet , nu eens de

bovenfte, dan weder de onderfte Stroom, in de

Engte fneller gang hebben. Deeze veranderly-

ke beweegingen, nu, worden medegedeeld aan

de Zydftroomen , en veroorzaaken in dezelven

Cenige beurtwiflelingen ,
gelykende naar de ge-

woone Ebbe en Vloed ; 't welk , met het gene

§. 2. bygebragtis, overeenftemt.

§. 43. Alle vloeibaare Lighaamen ,'t zy zwaar-

der zynde of ligter van zelfftandigheid , zyn

aan eenerlei Grondwetten van bcweeging onder-

worpen. Alzo men , nu , in de Lugt dikwils be-

fpeurt , dat de bovenfte Wolken een regt ftrydi-

gen koers gaan ten opzigt van de önderften;

övvertuigt zulks ons niet alleen van de mogelyk-

heid der hier gemelde tegenftrydig loopende

Stroomen, welke, de Heer Buffon zo onbc-

fchroomd ontkent (^. ï6.) ; maar het bcwyft

óok ontegenzeglyk , dat 'er zodanigen in de

Natuur zyn. Indien iemand wilde voorwenden,

dat die beweeging der Wolken geen tegen-

ftrydige beweeging ware , maar enkel een be-

drog van 't zien , 't welk volgens de Gronden

der Gezigtkunde te verklaarcn zou zyn ; -zo lant

n. Deel. hem
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hem flcgts letten op de Maan of eenigerlei vai?-

te Sterre , wanneer 'er verftrooide Wolken in

de Lugc zwerven ; dan zal hy dilcwils ge-

waar worden , dat Wolleen van tweebyzondere

kanten, onder de Maan of cene Scer , als on-

der een vaft punt , tegen elkander aan ftooten ;

'c welk niet kon gefchieden , indien de kocrfea

van zodanige Wolken niet wezentlyktegenllry-

dig waren (0),

,Ca) De Heer P o PO WITS c H heeft, in zyne Onderzoe-

Ijingen noopens de Zeeën, veele Aanmerkingen , be-

fcborefide tot het Voorllel , 't welk alhier is verhandeld,

Kaftfier.

H.

WWVWWvw
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WAARNEEMINGEN
OMTRENT DEN

SPRING-KEVER,
DOOR. DEN HeERE

EMANUEL WEISS.
(^Sa Helvetica Phyf. Matbem. Anatom. Botan. Med.V OL.

11. Pag. 250.) ^

E Spring-kever (^d) is een Infekc uit

het getal der Torren, de oneindige me-

nigte van welker verfcheidene foorten mooglyk

nooit door de Betragteren der Natuurlyka His-

torie volkomen zal gekend worden. Dan, ver-

mids de gancs byzondere eigenfchap van deeze

foorte, welke wy S^ritigkever noemen , haar ken-

nelyk genoeg van zoo yeele andere Torren on-

derfcheid , heb ik begreepen dat dezelve wel

ecnige nadere opmerking verdiende, en dat die

lighaamsdeelen van dit dier behoorden onder-

zocht te worden , door welker beweeging het

dien aanraerklykenlugtfprong maakt , welken men-

het
t

(a) [In hef Latyii genaamd Notopeda. Hy behoort on^.

der de Elateres van C. L i k n ffi u s. Syfi. Nat. Ed. 6. pag^;

5j> , vel Ed. ann. 1756 pag 63. en Itaat aangetekend in zyn
Wel.Eds. Fa«7ja Suecica op No. 57.5 en f77.]

lï. Deel. Cc
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het ziet doen' ook dikwils in de handen van de

kinderen , die 'er mede Ipeelende zelt' verbaasd

fcbynen over deezc byzondeiheid. Dewyl nu

deeze kleine Tor hier by ons zeer gemeen is

(i^), zoo zou het overbodig werk zyn eene lan-

ge befchryving te geeven van haare koleur en

gedaante (O» waarom ik my hier alleen maar be-

paalen zal tot de befchouwing van eenigen haa-

rer hgbaamsdeelen die haar dienen om te fprin-

gen.

De Natuur heeft dit Dier , aan 't ondereinde

van zyn borftfchild , voorzien met een vooruitftee-

kende hardkorftigc knop Cgemerkt a Fig.^.Qd^y

dewelke aan het borftfchild a ftaat , omtrent even

eens

(b) [Deeze Spring^^ever is ook alomme vry gemeen hier

te lande; niettemin heb ik begreepen dat eene goede af-

beelding van dit Infekt ter deezer plaatfe te pafle kwam

,

en dat wel te meerder, dewyl de fubere tekeningen in de

Zwitferfe Plaat, zonder de iiguur van 't Dier zelf , wat

verward en duiltei zyn. Wyvertoonen derhalve op Plaat

XV , behalve de verbeterde Afbeeldingen van de ge-

melde Plaat, in Fï^^ 3. by de letteren y, z, het mannetje

en wyfje van den Springkever in de natuurlyke gedaante.]

(c) [Die zvn kortelyk deezen. Het Mannetje is op de

borft en fchilden der vlerken donker groen , of ook wel

bruin en muisvaal: het is fmaller dan t wyfje, en heefc

zeer fyn getande fprieten. Het JVyfje is koperfeoleuriger,-

heeft eene breedere en uit den groenen fterker blinkende

borft; haare vlerkfchildtn zyn zwartagtiger, en haare fy-

ne fprieten zeer weinig getand.]

(_d) [De Leezer gelieve te weeten, dat in i^V^^. ^en 5.

het Infekt verbeeld word zonder pooten, op den rug lig-

gcrde en van ter zyde te zien.]



DEN Spring- Kever, 401
t

eens als de knop voor aan ccn Zadel. Deeze
vooiuitfteekende verlenging van het fchild is

tegen bet ondcriyf b gcftrckc, om zig naar ver-

eis te fluiten in , of op te wippen uit , ecne fjorC

van fponningj b^ welke aan 't begii> van 't on-

de rlj f is.

Wanneer nu de Kever wil fpringcn, op zyn
rug liggende, [want dan alleen doet hy zyn
fproRg,"] zoo breng: by, door zig in 't midden
op te buigen , de gemelde knop van 't borft-

fcbild op de om boog Itaande knop van de cven-
gcmclde fponning, (gemerkt^,) toe zoo verre

flat het punt c op bet punt d raakt. Zoo lig-

gende fluit by met kracht deeze twee deelen te-

gens eikanderen, en voortgaande met zig neder
te buigen op ^, V'ig.c^^ ('t welk het middclpunc,

deezer beweeging' is) zoo moet de top van zyn
hoofd,/, belanden in^, of 't eind van 't agter-

lyf, h^ in/. Hier uit volgt dan, dat de dikte,

met h getekend in Fi_4-.4, om weder te kunnen
vallen en zig te zetten in de gemelde fponning

^, van de hoogte c moet nederflippen mee een.

flag, die evenredig is aan de te werkgefteldc
kracht ; en op deeze wyze doet het dier zynen,
rug tcgens de lighaanicn ftoocen daar het op
ligt, door welken ftoot het dan te rug gebotft

word in de lugr. Gemaklyk valt het zig van
deeze ftooting te overrccden , wanneer men •

flcgts, met de eene hand het voorgedeelte of
borftfchild , met de andere het agterlyf van dee-
zen Kever vafthoudende , d& vooruitfiaande.,

lï. Deel. Cc a' knop'
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knop van 't Borftfchild zagtjes tegens de fpon-

ning drukt 3 en door 't Ligbaam te buigen dee-

ze deelen dwingt in een te fluiten. In dit geval

word men een kleinen tegenftand gewaar , de-

welke, te bovengekomen wordende, die in-een-

fluiting doet verfiiellen.

Dceze beweeging van onzen Springkever ge-

fchied in eene vry kleine ruin:te , en heeft tot

liare maat flcgts een klein fiuk van den cirkel,

waar van het punt f, F/g. 5^ het middelpunt is;

en men moet ondcrflellen , dat de huishouding

van 't maakfel deczes diers geen grooter tocge-

laaten heeft. Edoch, zonder ons hier op te hou-

den met de paaien welken de Natuur aan onzen

Kever heeft gefteld , wy zien ten minden dui-

delyk genoeg, naar 't my toefcbynt, dat hier dé

floot, [welken hy zig met zyne rug weet tegee-

ven, 3 het gebrek aan eene uitgeftrektere be-

wceging ruim vergoed. Van 't voordeel deezes

Stoots zal Fig. 6. ons een denkbeeld geeven. Het

flickje , /, met kracht op deknobbelige oppervlak-

te, ;', /^, gedrukt, volgens de richting ;//, «, en

bewoogen van / na^, klopt op elke knobbel o,

27, 2, door zig van de eene voorgaande hoogte

op de andere te beweegen , met eenen flag die

evenredig is aan de kracht en drukking van de

band x. Gemaklyk kan men zig verbeelden, dat

deeze met het fickje gewapende hand , in de vryc

lugt, zulke bewecging nooit maaken zal in zoo

kleine ruimte, als de affland is van de eene hoogte

tot de andere, zonder de hulpc van even zoodani-

ge
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ge fieunpiincen, gepaard met dezelfde kracht en

fnelheid , als waar van en waar mede zy van de

voorgaande hoogte, welke haar fteunpant was,

op de volgende overfloeg. 'c Is dan de loslaacing

van die Iteunpunten welke toebrengt en dient toe

deezen voorgemelden ftoot. Zo verbeelden by
voorb. de Knobbel z> Fig. 6. de hoogte c 'm F/g. ^^

en de uiterfte top van den Üok , de dikte , /j,

Tig.^\ als welke, dikte , in 't nederflippen , zig

even eens van c los laat , als het flokje doet van

de gemelde hoogten o, z», z.

Uit deeze beweeging ontftaat vervolgens de

Sprong van ons Infekt op de volgende wyze.
Hctlighaamo, Fig. 7, in 't lang op den grond

liggende , en ondcrfteld wordende een gewricht

ie hebben in^?, zou zyne gedaante niet kunnen

veranderen in die van ^, ^, ^, met dezelfde

vaardigheid van beweeging als onze Kever doet,

zonder in het punt p te werken tegens de vlakte

waar op het ligt; ook zou het, van wege de we-
derwerking deezer vlakte, zig in de lugt nietkun-

ren opheffen tot eene hoogte, evenredig aan de

kracht, waarmede het daar op gedrukt zal heb-

ben. Onze Kever fpringt op eene geheel ande-

re manier, dan die men zig verbeelden zou, wan-
neer men voornam , om door konft zulk een lig-

haam te doen opfpringen als dat in Fig. 7. Het
al'lernatuurlykfl: denkbeeld dat men 'er van te

maakpn heeft , zou veel eer zyn,ge]yk doorF/V. S

word opgegeeven , alwaar de uiteinden a en c

met geweld tegen de punten a en c ftooten , en

Il Deel. ^ Cc 3 op,
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op dat oogenblik Ruic het lighaam te rug en

•werpt zig in de lugt : geduurende de pooging

daar toe verheft zig het punt ^ in b, het mid-

delpunt der zwaarte o biyl^c onbewceglyk ; het

gqheele lighaam is als hangende in de lugt , tot

op het oogenblik van ^.iix\ ttoot der uiteinden a.

en c tegens de punten a en c. Op deeze wyzc,

komt het my wel voor, dat men zig verbeelden

zou kunnen hoe de lighaamsdeelen van den Ke-

ver vvT'erken ; maar de Naüüur , die altoos vrucht-

baar is in middelen om zig te redden, heeft dan

ook, als zy zig in de uitvoering haarer cogmer-

iren fchynt te ontdoen van de gewoone regelen,

dikmaals een fyndcr overleg in de eenvoudig-

heid der beweegraderen welken zy doet fpeelen.

Ligtlyk kan men zien, dat het niet is op de

evengemclde manier dat onze Springkevcr zig

toericht om te fpringen •, want, zig tot den fprong

gereed maakende , gaat hy zoo lang als hy is

op den rug nederliggen , en niet gelyk in F/^.

}5, daar^,'/', c, zyne ligging verbeeld als hy

zig nu reeds in poftuur gezet heeft ; en a, b , c,

dicRrckking, v/elke hy,heeft naa dat hy losge-

fprongen is. Daarenboven is hy, volgens V'ig.

7, gehouden om in het wcgfpringen zelf zyn

zwaarte-middelpunt op te heffen,. by voorbeeld,

tot in o ; terwyl in 7'tg. 8 dit middelpunt onbe-

wceglyk blyft in de lugt, tot op den ftoot der

twee einden a en c tegens a en c.

Laaten wy nog, om dés te beter de verfchei-

dènheden te zien van de werken deri^acuur, de

ma-
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rnanier, op welke onze Kever fprlngt, vergelyken

met die van den gcwoonen Sprinkhaan. Deeze

laafte heetc hcc behulp van zulk eenen ftoo: niet

noüdig als de Kever, om reden van 'c fpcelcn

zynerpoocen, welker bevveeging hem, in 'cdoeti

van de fprongen ,
genoegzaame verfnelling by-

zet. Zyne bev/eeging komt eerder uit, op ecnc

beweeging van voortwcrping dan van ftoocirg:

in den fprong gaat zyn lighaam heen in een

regte linie , voortgebragt door twee Hukken

van een cirkel , waar van het eene fiuk tot zyn

middelpunt heeft het grontftuk van den poot ge-

zet tegen den grond, en tot zyn ftraal de lengte

vaneden gehcelen poot; het andere Huk beeft toe

zyn, middelpunt het-gevvricht tuffen den voet en

de dye , en tot ftraal de lengte van deeze dye.

De linie welke het zwaarte -middelpunt van zyn

lighaam 4oorloopt , is van eene aanmerkelyke

lengte in vergelyking met het kleine ftuk des cir-

kels, ?t welk des Springkevers beweeging maakt;

en om deeze reden was aan deezen laaften het

vermobgen van op de lighaamen eenen ftoot te

geeven noodzaaklyk, om de ruimte in welke zy-

ne leeden werken te vergoeden.

Door de ondervinding zien wy, dat onze Ke-

ver zig van zynen fprong bedient om zig, wan-

neer hy agter over ligt, op zyne pooten neder

te brengen. Zonder deeze manier van te fprin-

gen zou het buiten twyfel al te bezwaarlyk voor

hem zyn , zig weder op de been te herftellen , en

?t blykt dan ook , dat dit déne der redenen i$

JI. Deel. Cc 4 waar-
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waarom de Natuur hem . dit middel van zig te

herftellen heeft tocgeftaan. Maar, daar deeze

altoos haare oogmerken langs de kortfte wegen
bereikt, kan 't eenigzins fchynen dat al deezé

tOeftel van onzen Kever om te fpringen van te

veel omflags is, daar hy toch, tgn einde zig te

kunnen omkeeren , door de Natuur flegts had

moeten in ftaat gefteld worden óp dezelfde wy-
zeals zo veele andere Torren, tè weeten, om,'

door van agteren met zyne pooten op den grond

te werken, zig op zyn buik te doen omkeeren.

Men zou hierom verfcheidene giflingen over die

vermogen van ons Infekt om te fpringen kunnen

maaken, maar, in ftede van zig aan giflingen o-

ver te geeven, mag men liever een gelukkig toe-

val van de bevinding zelve wachten om ons te

leeren het geen wy niet dan zeer gebrekkelyk

zouden kunnen raaden. Waarom 't te wenfen

is dat andere bekwaamer lieden, die meer ge-

oeffcnd zyn in dit deel der Natuuriyke HiRorie,

oojc het hunne toebrengen moogen om de ge-

fchicdenis van dit Dier te a^tervolgen , van het

welk ik hier niet dan ecne flaauwe fchets gegee-

ven heb".

N.

VER-
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y£ RKLAAllING DERAfseELDINGEN VAN

PLAAT XV.

Fi^. I en 2. behooren tot bladz. 393, 395-.

Fig. 3. y, z, zyn de Spring Kevers , mannetje en
wyfje, in hunne nacuuriyke grooce, naar'c

leeven getekend.

Fig* 4. verbeeld den Springkever merkelyk grooter
• dan hy natuuriyk is; ook word hier het deel

a. 't welk ik de verlenging Van zyn borft-

fchild genoemd heb , nog grooter in even-

redigheid toe de reft vertoond, om des te

beter de bult of dikte b ce doen zien ,

welke door neder te flippen van de hoogie
c den floot veroorzaakt. -

Fig, 5. vertoont den Spring Kever omtrent in zyne
ratuurlyke grootte , wanneer hy gereed is

cm te Ipringen. i^an beide deeze Figuuren

4 en 5 zyn de poocen van het dier met ge»

tekend, om dat die toe ons onderwerp ni','ts

doen , en deeze Tor genoeg, buiten dit, be-

kend is.

Fig. 6. geeft ons een denkbeeld van de krachtige

uitwerking van den gemelden Stoot^ mee
eene kleine beweeging.

Fïg. 7. geeft ons een denkbeeld van den natuurly-

ken fprong des Kevers . vergcleeken mcc
een lighaam 't welk zig vouwt in p.

Fig* 8. geeft ons een denkbeeld van een konfc
fprong vergeleeken met den catuuriyken.

II. Deel. Cc 5 IL O-



FLORA,
D E

HUISWAAR.DIN
DER

BLOEDELOOZE DIEREN:

o F

AANWYZING der INSEKTEN,

DIE O? VEELERLEI BOOMEN
EN PLANTGLWAS:^

HUISVESTEN

Bencht van den Vertaalet:.

Dit volgend ftukje van Jonas Gust a af
FoRSSKAHL kan onzen Vaderlandfen

Lieflicbberen , die zig op de kennis en hec ver-

zamelen onzer Inlandfe Bloedelonze Diertjes uic-

Icggen, van weezenlyken dienft en groot gemak

zyn.

Wy hebben naraentlyk hier te lande de meeRe

Plantgewaffcn en Boomen , welken de beroemde

heer. C. Linnjeüs in zyne Flora Suecicah^QÏx,

opgetekend ; en in onze Provinciën vind men

ook genoegzaam alle , zo niet eenige meerdere,

foorten der P>loedelooze Dieren , welken zyn

"Wel Ed. in ^q Fatwa ^Sr/^acö heeft aangcwcczen

en befchreeven.

In
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In deeze Fauna worden de Infekt en -aange-

haald , welken Hoffn agec in prent uitgegce-

ven , en Jaffrouw M e r i a n , als ook de hccrcn

Go EDARDen Blan ck a iiD,öraHandigor vvaur-

genoomen , en,meezeer goede- afbeeldingen bc-

fchreeven hebben ; wordende de L?ezer naauw-

keurig tot de byzondere boekdeelen , bladzy-

den ,
plaaten , en figuuren van deeze werken ge-

weezen. Nie:s anders bygevolg heeft de Lief-

hebber van dit deel der NauuirlykcHillorie noo-

dig, dan een exemplaar van deeze Fatwa Sueci-

ca, om 'erin naa te zien of onze gemelde Schry-

vers wegens het een of ander Infekt , dat men
nader kennen wil , gehandeld hebben , terwyl

ook de aanhaalingen , die 'er in vocrkoomen ,

uit de beroemde Werken^ van de heeren D&
Reaümur, Mguffet 5 Ray , Aluin,
RoESSEL , Frisch, Be Geer, en ande-

ren , hem eenen kortqn weg aan "de hand gec-

ven , om altoos ter rechter plaats"^ en tyd na zulke

Dag- en Nacht-Vlinderen , T'orren en verdere

Bloedelooze Diertjes te zoeken , als hy gaarne

rader zou willen waarneemen of verzamelen.

Niet zonder moeite heb ik , tot bevordering

van dit oogmerk , voor de Latynfe benaamin-

gen der Planten , Hcefters en Boomcn , welke

allen in dit ftukje, volgends het Samenftel van

den Hervormer der Kruidkunde , Linnsüs,
geilcld zyn , de Hollandf^ naamen gezet ; opdac

de Lieihebber, die de Latynfen alleen niet ver-

ftond , met de Nedcrduicfcn , en die (gelyk 'et

II. Deel. vcc»
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veelen zullen zyn} in deezen min geoefend is, met
de Latynfe naamen zou kunnen te recht raaken

,

en alzoo het plaizier hebben van niet langer itt^

het iv'ilih na deeze en geenc Bloedelooze Dieren

te zoeken.

FLORA,
de Huiswaardin der Bloedelooze Dieren.

(^mosnit. Acad. Vol, III. p. t8i.)

GEmakshalve heb ik in dit (tukje de planten

aangehaald , volgends haarc rangfchik-

king in de Flora Suecica van den alom vermaar-

den heereC.LiNNxus.
'k Ontveinze niet , dnt ik op veele planten

geen' Infekten heb gevonden , maar verre is hec

'er van daan , dat ik daarom die planten voor

ontbloot van Tnfektcn rekene ; Ik prys ze eer-

der den Liefliebberen aan om naauwkeuriger

door hen waargencomen en onderzogt te wor-
den. De zaak , die ik voorhebbe, is van groo-

tc uitgefirektheid , en om ze haar beflag te ge-ï-

ven, moet noodwendig de naarftigheid van Vee-
len in het waarneemcn medewerken , en 't on-

derzoek worden werkftellig gemaakt op vcrfchei-

dene plaatfen. Evenwel , zal men hoopen moo-
gen , dat eenig ftuk eens zal voltooid worden

,

zoo moet hec t'eeniger tyd eerfl; worden aange-

vangen.

Ge-
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Gelyk ik nu in 'c melden van de Planten de

flora heb gevolgd , zoo heb ik ook , ten aan-

zien van derzelver Infekten , de orde van dé

"Fauna Suecica van den heere Li n n ^ u s in acht

genoomen, ten dien eindehunne Geflachcen en Ver-

fcheidenheden met de benaamingen en befchry-

vingen des te gemaklyker zouden bekend zyn.

§1.
I

Ondertuffchen hoop' ik, dat myn werk eenig

nüt aan het gemeen zal doen:

1. De Beoefenaaren der Infekt-kunde zullea

'er dit gemak uic kunnen hebben , dat zy te ge-

reeder eenig Infckt zullen kunnen aantreffen ,

wanneer zy hier verhaald gevonden zullen heb-

ben waar zy het zoeken moeten.

2. Wanner deezcn Liefliebberen eenig In-

fekt in handen komt , Welks aart , huishouding

en gedaante-verwiffeling zy trachten na te fpoo-

ren , zullen zy het zelve voortaan met zyn ge-

paft en eigenaartig voedfel kunnen op brengen;

zonder het welk toch alle moeite te vergeefs is.

3. Ook zal myn werkje den Liefhebberen

der Kruidkunde van eenigen dienft kunnen zyn.

Het geheugt my nog , dat 'er voor eenige wei-

nige jaaren van de Zaaden , welken uit Virgmis

gebracht waren
,

plantjes opkwaamen , van de-

welken 'er een , naardien het zyne bloem nog

oiet had uitgebracht , niet onderkend kon wor-

den j maar toen de rulpcn van de Blad wratten

ri'je'g
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'Pl}eg{Tenthredo ^^ Fn. 935. en van de Kalander,

Fn. 46c. de bladeren deezcr planc begonnen te

traagcn , vooifpeldc myn heer LinisjjEüS reeds,

dai; 7.y eene foorc van Speenkruid {Scrophular'io}

zou zyn : het welk de uitkün:ift ook bekrachtig-

de ; wanc de bloem , die naaderhand te voor-

fcbyn kwam, leerde, dat zy het Matylancife

^pinkruïd was ; Hort. IJ
ff. p. 1 77. n. 4.

4. Nog zullen de Geneeskundigen (zoo heeft

de beer Düriiam het-reeds begreepen) uit de

Infekten de Krachten der Planten kunnen be-

oordt'elen , naardien de plantverflindende Bloe-

delooze Dieren meellal zulke gewaffen voor zig

uitkiezen , die, ichoon in foort verfchillende,

nogtans van eene en dezelfde kracht zyn. Zoo
aa/l, by voorbeeld, cc iV/y/i^tjr.'/To;-, [Cajjtda,^

Fn. 377. Q^dLQjVater-An.lorn, \\Lycofus ^'] en ook

op de Munte
, [; Mentha ; ] de Staart Vlinder ^Pa-

fiho cauJaüis^ '] Fn. 791 . op de Kroon-Kruidenyjm-

hellata,, ] die allen in kracht zeer naa aan eikan-

deren koomen : Zoo zoekt de Auroor-Vlhukr

Fn. 801 , de Mirredik en Vddkerjfe.^ {TblaJYtcam^

fe^re^ (^ Cardam:ne fratenjis.'}

5. De Hovenieren en Warmocziers zullen 'er

mede uit kunnen leeren , htmne planten te be-

waaren voor de Irfekten , die ze befchadigen

,

als, de v/ortelen hunner Latuuw, hunne Kool ,

hunne Afperfiefcheuten , en de blocifels en

vruchten van hunne boomeh.

6. Noodzaakelyk dienen ook deHuisbezorgers

Ipecotiomi , J die zig de moeite geeven van gras

en

'

i
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en graan, of andere planten te teelen ,- kennis
te hebben , welke Infekten ieder foort van hun-
ne planten, by voorbeeld, de Wortelen van
de Bop^ de fpruiten der Tahak, het zaad van
de Gerfl,, de Iteelen der Rogge , het graan in de
Koornaairen

, de wortelen en eerfte blaadjes van
't gezaaide, befchadigen ; En vermids bynaa
tille planten in de Huishouding van eenigen dienft
zyn , zoo wordt 'er naarffig onderzoek vercifi:

wat iedere derzelven al van deeze vernielende
gaften te lyden hebbe.

7. Ook is 't van het belang derHuisbezorgeren,
die met fommige Infekten voordeel willen doen ,
de gewaffen te kennen , met ^Yelken zy moeten
gevoed worden :Zozy^ by voorbeeld, Zy^/r<?r-
*nen willen kweeken, dat zy Moerbeziën , zo ze
VerfConchn'ilh willen winnen , dat ze de Indïaafi^

fche Vyg [Caclus, ] indien ze de Vooife Scharlaken^
Tor

, dat ze het lingeh Stsenbreek en Muizen-oor,
of zo zy verfcheidene foortcn van ^QVerf-Z'ienjes
iChermes ünctor'ia'] teelen willen , dat zy dan den
Berkeboom of 't Böo^/^ö»? neemen , enz.

8. Die in de befpiegelinge van Go d's Huis-
houding zig verluftigen , worden hier teffens
geleerd

, dat die plantgcwaflen , welken de
Schepper voor de verwoeftingen der dieren
heeft willen beveiligen , 't zy omdat ze tot dek-
fel verftrekken, of als ftaketfcls dienen moeten
voor andere gewaffen, dat, zeg ik, die planten
voor al het overige geenszins onnut zyn , maar
tctfens ook gefchikt om voedfel aan de Vogelen'

li. Deei,. ^^
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en andere gediercens te verfchfiflen ; als moet erip

de een ieder van hen zyne Infekten voeden ; en

deeze is miffchien de reden , waarom de Boo-

men meerder B!oedeloo7,e Dieren draagcn dan

de kleinere Kruiden. De kWine Vat'igh {_R.uimx'^

die van weinigen, en de Brandnetel ^ die van

geen Viervoetige Dieren bynaa gezocht wor-

den , huisveftcn en voeden een grooter getal

van infekten, dan gemeenelyk de and'rc planten.

Ëindclyk: zullen deeze Befchouwers kunnen

zien, met welk volmaakt Beleid de Oneindig

Wyze Schepper deeze wereld toegefteld hebbe

,

dat namenilyk , zoodra eenig Kruidgewas, fter-

ker en talryk wordende , de overigen begint

te verftii<ken , 'er tqrftond gehcele heyrlegcrs

van Infekten tegens 't zelve op de been koo-

menjonij als ware het, een evenwicht tuffen de

planten te bewaaren ; dryvende de Natuur het

Bloedeloos gedierte aan , om die planten op te

zoeken (op de welken ze ook zeer fterk voort-

teelen) waar aan zy de ruimte van leeftocht

met gemak bekoomen kunnen.

TWEE MANNETJES* PLANTEN,"
Dl^NDRU.

Keelkruid, Zi/^»/?r»w, vulgare. F/ora Smc'ica. 4.

Oiykever , Mtiloë.

Edele Sphinx. Fauna Suecica, 809.

Nacht-

* Planten , welker bloemen, die man en Wyfteffen*

zyn, fwee ftammetjes met Üofknopjcs hebben.
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Nacht- Vlinder met geelverwige getande vlerken.

RoeJJel. phal. 3. p, 41. t. 10.

S Y R I N G E , Syringa , vulgaris. Itcr Scan. 1 86.

Edeit; Spbinx. Fn. 809.

Nacht-VIlnder. De Geer. I. t. 27. f. 8. il. 12. 14.

Nacht-Vlinder De GeerA. t. 27. f. 9.

Nacht- V^linder. Reaum. 1. 1, 15. f. 7—9.,

Nacht- Vlinder Reaum. II. t. 17. f. 5—10.

k E R E N p R Y s , Feronica , fpicata. Ft Suec. 7.

Dag.Viinder. Fn. 783-

—— Gamanderlyn, Veronica, Cha-

.
mcsdrys, FL Suec. 12

Rufp. Iter iV.Goth. 107.

Water-Andorn, Europife , Lycopiis , euro-

paeus. Fl. Suec. 27.

Schildpad-Tor, groene. Fn. 277.

Veld-Salie, Salvia, pratenfis. Fl. Suec. 28»
Zie Merian. I, 3. Goedard. XVIL LXIil.

S III.

DRIE-MANNETJES PLANTEN,
TRIyJNDRiJ.

Geel Lis, Iris, Pfeudiris Fl. Suec. 33'.

Nacht-Vlinder. Mer. I. t. 3. en III. t. 20.

Pailknbyter, zwarte fVater..Fn. 1151.

Kanaryzaad, Phalaris , canariens . Hort.

Upf. ir>

Luis tor, [Coccus.'] aan de wortelen van 't Kanary-
zaad. Fn, 721.

IL Deel. Dd Gras-
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Gras-kruiden, verfcheidene, Graminaj varia.
,

Dag Vlinder, de Sater. Fn. 785.

Dag-Vlinder, Coridon. Fn. 786.

Nacht Vlinder, 't Luipaard. Fn. 814.

lNi;icht Vlinder, Fn. 826.

Nacht-Vlinder, 't Vssje. Fn, 837,

Nacht-Vlinder, de Paniher.

Nacht-Vh'nder , Half zwarte.

Puillenbyter. It. Scan. 357.

Zie Goed. XII. 31 Mer. I. 32. II. 4. 16. a+, IlL

33. 34. Ray. 293. 393- 343- 363. 373.

Water -DRAviK, Fcjiuca^ natans.

Nacht Vlinder. IVilk. I. f. A. li.

Rogge, Secaïe , cereale. Hort. Upf. 22.

Nachtvlinder. Linn. A^.Stockb. \ii,6.p. 47. en

1750. p. 180. 7J. 2.

Nacht Vlinder , der Rogge , ^ci. StocU. 1752. p'

61— 66.

Blowmliefie, [Tbrips.]Fn. -^i^. Att. Stockb. 1750./».

i8t. n. 7, h. Scan. 244.

Spring tor, {Mordella^Fn. 539- en 542.^^". Stocki.

1750. p. 181. K. «.

Kalander, hloedreode. Fn. /^7/^. J£i. Stockb.lTSO.p,

186. n. I.

Myt» van 't Meel. /^fi. 1185.

Garst, Hordeum , hcxaflichura. Hort. Upf,

22. n. I.

Nachtvlinder, Reatim. II. t. 39. ƒ. 9. 10 18. 19.

May-tor, Goud-haantje, ^/aauw, met een r00de borjl»

Reaum. III, J 17./ 14. 15.

Vlieg , 2aoart#. Linn.A^. Stockb, 1750. />. 182. n.9.

Siv.



DER BLOEDELOOZI DiEREN. 417

§1V.

VIER.MANNETJES PLANTEN,
TETRANDRIA.

Kaarden, DipfacuSt fullonum. Hort. üjp/ 25.0.1.

Nacht-Vlinddr. Ray. 341. 360.

SciïüRFTKRUiD, Scabiofa, arvenfis. Fl. Siiec 1 10
Dag-Vlinder. Ray. 120.

Duivels BEET, Scabiofa,

fuccifa. Fl. Suec. 112.

Nacht-Vlinder. Ray. 361.

WaL'Stroo, Gaïrum , venim. Fl Suec. 116.

Sphir.x, gekapte, Fn. 135Ö De Geer. 1. t, 8/. 9,11.

Spbinx. Reaum.l.t. 12. f. i. 2. 5. 6.

KleefKRUID, Galium , Aparine. Fl. Suec. 1 20.

Nacht-Vlinder. Ray. 281.

Gkoote Weegbree, Flantago , major. FL
Suec. 123.

Dag Vlinder. Fn. 783.

Nacht-Vlinder, ^a^. 199. 300. 359. Zie Mer. L
36. II. 20.

Alchemille, Alchemilla, v ulgaris. Fl Suec. 135.
Nacht-Vlinder, de Beer. Fn. S20. De Geer l.t.iz.

f. 3. 9.

Nacht-Vlinder. De Geerl.t. 22.f. 16.

FowTEiNKKuiD, Potamogetoti , natans. Fl
Suec. 139.

Nacht-Vlinder, Fn. 853.

Groene Luis der Waterplanten. Fn, 71 1,

n. Deel. Dd 2 g. V.
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VVF.MANNETJES PLANTElSf,
PENT/iNDKlA,

B E R N A s I E , Borrago , oiEcinalis. Hort, Upf,

34. n. I.

Nacht \nindcr. F«. 873.

Zie Jung. 116. 117. Mer.ll. 32.

HoNDs-TONG, CynogloJJlim , officinaie. /7. 5m^<?.

154-

Zie Jung. 151.

Wrangekruid, Longkruid, Fuhnc-naria ,

officinalis. i^/. «S«ec. 15Ó.

Spring-tor. Fn. S42-

BaK'KRUID, Frhnida veris. FL Suec. 161.

Nacht-Vlinder, getibbaarde. Fn. 870.

Kleine Winde, Conwivulus , arvenfis. Fl,

Suec. 373'
Nacht-Vlinder, de Landmeeter. Reaum. I. t. l. ƒ.

9. 10.

Nacht-Vlinder, met getakte Fierken, Reaum, l.t. 20.

f. 12— 15.

Zie Mer. 11. 25. 45.

Tabak, Nicotiana , Tabacum. Hort. Upf. ^s.

Zie Goed. XXXII.

DoL-KRüiD , Hyofcyamusy niger. K «S^^c. 184.

Spring tor. Fn. 540.

Weegluis , roode. Fn. 66S-

]VIay-tor. i^/i. ^^o.

Vlieg. i^n. 1058.

Vlieg. Reaum. III. t. 2./. 13— I7'

Wol-
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WoLLEKRUiD, Vcrbafcujii , Thapfus. FlSuec. iZ6.
Nacht- Vlinder, witte. Roef. i.phal.i.p, i^ji.t. 23.

Nacht-Vlinder, gekuifde. Fn 887.

Nachtvlinder. Reaum. I. t, 43. f. 3. 4,9. 10. 11.

Nachtvlinder. Reaum. 1 t. 49 ƒ11 — 15.

Kalander, van 't Speeiikruid. F«. 360.

Zie Ray. 168. 352. Frijch. VI. 9.

Wilde Kamperfoelie, Lonïcera, Caprifo-

Hum. Fl. Suec. 191.

Spaanfe Vlieg. Jt. Scan 186.

—

—

~. Xylojlemn. FL Suec. 192.
Nacht- Vlinder , de Landmeeter. Roef. .^pp, 17. t. 2.

Spbinx, edele. Fn. F,op.

Nacht Vlinder. Fn. 863.

Nacht Vlinder, fnef borflel-f, rieten en eene rond ineen

gedraaide tong; metjiompe, gryze vUrken, en een

donkerder kruis.

Nacht Vlinder. Mhin.t. 73. d. b.

Blader-wratten Vlieg, Galvlieg, [_Tentlredo.] Reaum,
V. t. 13 ƒ. I— II.

Vlieg. Reaum. III. t. 1, f, 13. 14.

Maytor, groene, met gryze fchilden; welker borjl van
achteren drietandig is. Linn,

Paapenhout , Euonymus , europaeus. Fl Suec, 133,
Zie Mer. Ul.zi.Ray. 287. Frijcb.lll. 13.

SvoRKUTsmovT ,Rbamnus , Frangiila. I"!. Suec. 194,
Nachtvlinder. Fn. 891.

Dag-Vlinder. iT». 795. De Geer.ï.t. JS.f.S.g.
Dag Vlinder, geoogde yirgus, 2^/2.803. De Geer. 1.

t.\.f. 14. 15.

Rufp , van de Nacht Vlinder, De Gegr I. t. 32.

ƒ. iO. II.

K R u I s B E z I E , liibes , GroJJiilaria. Fl. Sue(;. 195,
Dag Vlinder. Fn. 775.

1,1. Deel. Dd 3 Nacht-
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Nacht Vlinder
, gejpriette. Fn. 829. De Geer. I.

t. IJ./. IS.

Nidu' Vlinder, Wau. Fn. Sa5.

Nacht Vlinder, der Jxruiibeiiën. Fn. 849.

Nacht-Vlinder, Roef.l.pbai 'z.p 283 t. 55.

Nacht Vlinder. Roej. Jpp. 287 t. 50,

Blader wratten Vlieg. Reaum. V.t. 10. ƒ. 8.

Luis, der Kruisbeziën. F« 704.

Zie Goed. XXXI. Mer. 1. 29. i?a;y. 178. 179. 311.

372. 373.

Rood E A a l ^ lziz ^ Ribes fiübra. Fl. Suec. 1^7.
Dag-Vlinder. Fn.-jTS-

Nacht-Vlinder, met de letter W. Fn. 845.

Nachtvlinder, der Kruii bezien. Fn. 849.

Luis. Fn. 704.

Myt. F?j 1201.

Zie Jung. 82. Goed. XXIX. XXXV. JWff. I. 37.

Ray. 197. 372.

Wilde Melde , Ckenopodium , rubrum. FL

Suec. 210.

Nacht Vlinder. F«. 323.

Nacht Vlinder, Rcatm III. t. 2. f. 7. 8.

Nacht-Vlinder, /<('«ƒ. ].pbal. a. /i. 145, t. 14.

OLM,t7//wM^» campeüris. Fl.Suec.2ïC).

Dag-Vlinder, Fn. 773.

Dag Vlinder, F«, 775.

> Nacht-Vür.der, rie ll'oudezel. Fn. Ztt.

Nacht Vlinder. F«. 823. De Geer. l.t. il, f. 7. 2.

NachtVUndtr. Fn. 835.

Nachtvlinder. De Geer. I t. 17. ƒ.22.

Nacht-Vlinder. ReaimA. t. SS-/, i. 7.8.

Nacht Vlinder. Reaum. IW.t.io.f.g— 15.

Blader wr;:tren Vlieg. Reaum. \.t. 10. ƒ. 15.— 17.

Luis, der Olm. Fn. 705. It. 5f/i?j. 203.

Luis- tor. Reaum. iV.t. i.f. i — 10.

Ziert-
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Ziertje, (_*)[Cbermes] der Olmm. Fn. 694- zittus-

ftn de omgerolde bladeren,

Ziertje, der Olmen, h.Scan.p. 130- zit binnen de

Galnoot.

Schuim fpringkhaantje, Krekel, [OVatia] Scliuim-

beeftje [/?ia?.*. 97.Mi'N.O.P.] fn 644-

Weegluis, ^er O/men Fn. 680.

Zie God^^. XKVL XXXiX LVII. LXXVII. Ray.

282- 295. 297. lyy. 305. 306. 307- 3iO' 313»

3U- 37'^-

Wilde Wai Ea-PETURSELiE , Selinum ,
paluflre.

Fl Suec. 227.

Dag-Vlinder ,
^e/?aartff. F?i. 79i.

Duitse BEERENKiA.\u\v,//em<:/fMm, SphondyUum,

Fl. Suec. 231.

Nacht-Vlinder. F?j. 916.

Vlie;:, met witte vlerken, kromme bruine baareft, en

groene oogen. Linn.

Lavas, Ligufticum, Levijlicum. Hsrt. Up/.óz.n.u

Kalander, van '( Lavas. Syji. Nat. I54- »• 2.

Akgelika , /Jngehca, Jrchangelka, FL Suec. 233.

Dai;-V\indeï ,
gejlaai-te. Fn. jgi.

Suiker Wortul, Sium, latitoiium. FL Suec. 235.

Kalander. Frj. 445. It.Scan. 1S4.

Water-sc heerlink, Fhellandrium , aquaci-

co.m. FL Suec. 238»

Kalander. Fn. 445- -^f- •^""- ^84.
May-

(•) [De Kermes van den heere D^Reaumur is een Gat-

infekt; en de Bloede'ooze Diertjes aan welken de heer

L I N N iE u s den naam van Chermes geeft , noemen wy in on-

ze taaie Ziertjes,]

II. DE2t. D d 4
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May tor. Fn. 438.

Hout-bok. \_Leptura.']Fn. 509. It.Scan. i84-

Witte Wortel, Paflinaca , fativa. Hort. Upf.66,
Luis , der witte ixonekn. Fn. 706.

Venkel , Anethum
, graveolens. Hort. Upf. 66»

n. r. &?. 2.

Dag-Vlinder, geftaarte. Fn. 791.

Wilde Kervel, C/jaropbyllujn yiyheilre. FL
Suec. 243.

Nacht-VIinder. Fi\. 916.

Nacht-Vlinder. Ds Geer 1. t. 29. f. 1$. 16. Zie
Mer.L ló.

Kleine Bevernel, Plmpinellay faxifraga. FI^

Suec. 246.
Dag-Vlinder

, ^e/?aarfe. i^Vz. 791.

Vlierboom, Samhucus , nigra. /^/. ^«cc. 2150.

Nacht-Vlinder. De Geer l-t.i-j.f.i2.

Ijlader-wratten Vlieg. Reaum.V.t.io.f.12,

Luis, der Vlierhoomen. Fn. 707.

Spaanfe Vlieg. ƒ(. Scan. 186. Zie Coerf. LXVIII.

2^ MeT.ll 2.Ra'j.Cantahr. i/^Z.

BoscH-MüUR, u4Ifine , media. Fh Suec» 369,
Zie /ïfly-SoS. 335- 35<^- /'"njOr/j. V, 27.X. 15

5 VI.

ZES-MANNETJES PLANTEN,
HEX/JNDRIJ.

AsPEKsiE, J/paragus, officinalis. FL Suec. 272.
May tor , der JfficrJJën. Fn. 430.

Fuittenbyter, ro//^. ivj, 1147.
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Lelie vanden Dale, Convallaria, majalis.

FL Siiec 273
May tor, Jlrontdraager. Fn 425.

Groot Wate u-P a t i g ii , Rinnex , aq uaticus

FL Suec. 292.

Kalander , van de Patigh.

Kalander.- Fn 454.

Spitse Patigh, Rumex acutus. FL Suec. 293.

Nacht-Vlinder. Ray. 286.

Luis, der Pntigh. Fti> 708.

Kalnnder. Fn. 4;4.

Blader-wratten Vlieg.

Veld zuuring, Rumex, Acetofa, FLSuec. 295.

Nacht-Vlinder, getahhaarde. Fn . 870.

Luis der Patigb. Fn. 708.

Oly-kever. Fn, 596. h. Scan. 23.

S VH.

ZEVEN-MANNETJES PLANTEN,
HEPT/JNDRIJ.

P. aar den-Kastanje, MJcüUis HippO' Cafia»

mim. Hort. Üpf. 92.

Nacht Vlinder. Reaum. l. t. 34. ƒ. 7. 8. ir.

Nacht- Vlinder , de Landmeeter. Reaum. IL t. 31.

ƒ. I — 6.

5 VUL

AGT-MANMETJES PLANTEN,
OCTJIVDRIJ.

Indiaanse Kers , Tropceohm , majus. Hort,

Dag-Vlinder, der Knapen. Fn. 798.

Nacht-Vlinder. Omikron J^filon. Fn. 859-

IL Deel. Ddj We-
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W E D E R I c K , Epilobiivn , anguilifolium, Fï.

Suec. 304. en wacer- Wedcrick. Fl Suec^oj.
Spbinx. Fn. 811. De Geer. 1. t. 9. f. 8. 9. Zie Ray.

358.

Dop-HEIDE, Erica , vufgarls. i7. 5'a(?c. 309.
Zie Mer. III. 32. Ray. 364.

B L A A u W-B ESSEN, Füccinium , /^if/j- ;J^'3. /7,

Suec 3 [5.

Nacht-Vlinder, asgraauiae, zonder tong, methorjje-

lige Jprieten , een dxoarfs donkere baar. i.inn.

DuiZENDKNOor, Folygonum , viviparum. Fl,

Suec. 32 [.

Nacht-Vlinder, de Landmeeter. Reaum, I. {. i. 5

f. 10 — 12.

Weg-gras, Poljgonum^ aviculare. Fl. Suec. 322.
Nacht Vlinder. Fn. £21.

May tor, der Duizendknaop. Fn. 440.

Perzik-KRUID, Tolygonum , Fcrficaria^

Nacht- Vlinder. RoeJ. 1. p. J83. t. 31. 177. t. 31.

BoLKWEiT , Helxine , Fngopyrum, Fl. Suec, 324.
Miytor, der Boekweic.

TIEN-MANNETJES PLANTEN,
DECANDRIA.

Wtnuuit , FutOy graveolens. Hert. Upf. 102.

Dag-Vlinder, gefraarte. Fn. -jgi.

Haag-appelboom, Arbutv.s , U'ca Urji. Fl.

Suec. 'i'AQ,

N^cht-Vlinder, met iorjlellige fpieten , eentrondin

etn
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een gedraaide tono; , voüruitjlaande Jhtiit , en zil'

vere haaren. Linn.

Wilde Duizend- schoon , D'umtbus , Caryo»

phylhis. Hort. Upf. I04i n. i.

Nacht Vlinder , de Lajidmeeter. Roef. I. l'hal. 3. p,

41. t. 11.

Zie Goed. XXXVIU, Mer, III. 16. Ray. 3:3.

Engelse steenbreek, Sckranthusy peren-

nis. Fl Siiec. 349.

Schirhkentor , Pooïfe. Fn. 720.

Kraajenblom, Lycimis , dioica. FL Suec. 361,

Luis, Pn. lig.

Ruige Muur, Ccrajliwn , vifcofum. Fl. Suec»

379.
Zienje. Fn. 695.

Sm£ERvvortel, Sedu?n, Tckphium. Fl. Snee. ^^6,
Dagvlinder. Fn. 806. De Geer 1. t. 18. ƒ. 12. 13.

TWAALF. MANNETJES PLAN-
TEN , Z) O D £ C y^ AT D /i 7/7.

Kroontje s-K huid, Eiiphorbia heliofcopia.

FL Suec. 436.
Nacht-Vlinder. Frifcb. X. S.

Spbinx, gekapte

Zie Jung, 109. Merian. III. 22.

II. Deel. § XL
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SXI.

TWINTIG -MANNETJES PLAN-
TEN, ICOSANDRIJ,

Indiaanse Vyg, Ca^us , opuntia. Hort. Upf.

121. «. lO.

Ziertje, Coucbenille. Reaiim. IV, t. -j. f. ii— 19.

Kersenboom, Prunus Cerafus. Hort. Upf. 125. n. i»

Dag-Vlinder. jP;j. 773.

Nacht Vlinder, Blaauwkop. Fn. 83Ö.

Nacht-Vlinder. Fn 846.

Nacht-Vlinder. F?i. 891.

f Nacht- Vlinder. Reaum. III. t. 7./. 14. 15.

\
Nacht-Vlinder. Roef. i. pbal. 2. p. 281. t. 54.

Nacht Vlinder, /iof/. i. pbal. 2. p. 409. t. 36.

'. Uladerwratten Vlieg. Reaum. V. t. 12. ƒ. 1. — 6.

Tbr. Fn. 351. It. Scan. 321.

Kalander, der Kerfenhoovien. Fn. 465. /t. Jcan. 355.

Vlieg Fn. 1061. in de Steenen.

Zie Gofi. XX. XXII. LXI. 12. ^wn^. na. M«r,

1. 9. 23. UI. 31, Ray. 214. Frijch. 111. 12, VI. 3.

Zwarte Vcgel-kers , Honds-keks,
Prunus, Padus.Fl. Suec. 396.

Dagvlinder, Winter-, Fn. ig6. De Geer. I. t. 14,

ƒ. 19. 20.

Nacht-Vlinder. Fn. 891.

Nacht-Vlinder, geneusde. Fn. 913.

Nacht- Vlinder, gefprietts. Fn. 8^9.

ÏNIay-tor, {/er Hondskerfen. Fn. 435.

Blader-wratten Vlieg. F;j. 944*

Luis , met lange fprieien en groote vlerken,

Pkuimboom, Prunus, Domeftica. Hat. Upf.

124. n. 1.

Blader wratten Vlieg. Reaum. V t. 12 ƒ, 13— 16.

Luis,
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Luis, der Pruimenboomon. Reaiim. lil. t. 22.f. 9. JO.

Zie yung. 114. 137. Goed. XXII.LXIX.20. Mer.

I. 13. 47. Ray. 160.309. 355. 371- 372-373.

Frifch. V. 14- VII. 2. ai. X. 3.

Piiü IMBOOM, Armenise, Prutius Armcniaca».

Hort. Upf. 124. M. 2.

Nacht-Vlinder. Fn. 823. ö? G«r. I. t. 11./. 7. 8-

Nacht Vlinder . de befcbaamde. Fn. 828.

Nacht-Vlinder, met de letter ^. 'Fn, 879,

Zie Goed Mer. III. 53. Ray. 160. 285. 294. 353»

Frijcb. II. 2. III. 12.

Slee-pruim, Prunus Spinofa. Fl. Suec. 397.
Dag Vlinder , Winter'. Fn. 796. De Geer. 1. t. 14.

ƒ. 19. 20.

Nacht-Vlinder, geringde. Fn. 824.

Nacht.Vlinder, de Landmeeter. Roef, App. 21. t. 4.

Nacht Vlinder, j^ntyk. Fn. 827.

Nacht-Vlinder. F«. 835.

Nacht-Vlinder , de Blaatiwkop. Fn. 836.

Nacht-Vlinder, der Kruisbeziën. Fn. 849.

Nacht-Vlinder , der wilde Pruim. Fn. 266.

Nacht-Vlinder. Fn. 867. 862.

Nacht-Vlinder, met de letter 4'. Fn. 879.

Nacht-Vlinder. Fn. 891.

Nachtvlinder, Herfft-. Fn 921.

Zie Mer. I. 33. II. 35. III. ö.iïfly. 196. 214.315.

345. 353- 370.

Boeren-Jasmyn, Philadelphus , coronarius.

Nachtvlinder, de groene Landmeeter. Roef. i.pbal.

3.p. 4s.t. 13.

Haagedoorn, Cratagus , Oxyacantha. Fl. Suec. 399.
Dag-VIinder, winter . Fn. 796.

Nacht-Vlinder, de Blaauwkop. Fn. 836.

Nacht Vlinder , der kreupelboffen. Fn. 882.

Nacht.Vlindcr. De Geer I. t, 11. f. ao. 21.

II. Dei^l. Nacht
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Nacht-Vlinder. Reaum. I. t. 35./. i. 7. 8.

Nacht-Vlinder, kleine H'yiK^aard-. Reaum. II. f. 23

f. 3-6.
Zie Ray. 157. 163. 289- 312. 315. 330. 343- 349.

352. 370. 379-

L Y s T E R B E z I ë M - B O O M , Sorbus , Eucuparia.

Fl. Suec. 400.

Nacht Vlinrier, de Blaauwkop. Fn. S36.

May- tor, met tiuse vlekken. Fn. 409,

Wilde Appelboom, Pyrus , Pyrajlsr. Fl.

Suec. 401.

Dag-Vlinc-er Fn. 773.

Nacht-Viinder. Fn. 823. Ds Geer. 1. t. 11. ƒ 7.8-

Nacht Vlinder , de befcbaamde Fn. 828. De Geer !•

t. 16. ƒ. II. 12.

Nacht-Vlinder , de Blaauwkop. Fn. 836.

Nacht Vlinder. Fn. 846.

Nachtvlinder, Herfft-. Fn. gii.

Nachtvlinder. De Geer. l. t. 25. /. 1-5. 16.'

Nacht- Vlinder, de verwonderlyke. Reatm. II. t, 23.

f. 10.

Blader-wratten Vlieg, der Jppelbeomen. Reaum.
V.t. 12. ƒ. 1—6.

BoorVlieg, [Cynips.] Reaum. II. t. 38./. ir-— 14.

. in de vrucht.

Luis. Reaum II. t. 24./. i. 2. 3.

• Ziertje, grys, '.net tcti kort onderlyf , met dwarfeivit.

te Jïrcepen. Linn.

Kalander. Fn. 465. It. Scan. 355.
Nacht Vlinder, de Landmeeter , bruine, met eenrojje

baar op de bo-venjle vlerken. Roef. I, phal. 3. p. 33.

«. 9-

Vlieg. Fn> 1085.

Zie Jung. 93. Mer. II. 21. GceJ. XIII. XXII.'

XI.V. 43 Fri/cb Vil. 10. X 3 X. Ray. 142.

148. 103. 29Ï. 343. 360, 3C6. 368.

AP'
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Appelboom, Py rus , Mahus , Fl. Suec. 402.
Nachtvlinder, geringde. Fn. 824.

Nachtvlinder, geJprieUe. Fn. 829,

Nacht VMinder, d? Blaauivkop. Fn. 836.

Nacht Vlinder. Fn. 846.

Nacht Viiiider, met de letter 4'. Fm. 879.

Nacht-Vlinder. Fn 891.

Nacht Vlinder. Ihrfft-. Fn 921.

Nachtvlinder, geneusde, met asgraauw e vlerken i

met een vlek aan den rand, die van onderen donker

hruin is. Roef. I. pbal. 4. p. 22. t. II.

Nacht Vlinder, Landmeeter , kleine, asgraauvoe ,met

donkere baaien Roef. l.phal. 3. p. 31. f. 8.

Nacht Vlinder. Roef. I. plial. 2 p. 301. t. 60.

Nacht Vlirder, met gekamde fprieten. ^S. Stockb.

1749.P. 130. t. 4./. 8. 9.

Nachtvlinder, met gekamde fprieten , zonder ting*

De Geer I. t. 11. f. 20. 21.

Nacht Vlinder. De Geer. I. t. 30 ƒ. 10— 12.

Nacht Vlinder. Reaum. II. t. 16. ƒ.11 ent. 17./.

1—4.
Nacht Vlinder. Reaum. II t. 40./. 9. ic.

Nachtvlinder. Reaum. lil. t. 4./. 11. — jj.

Nacht Vlinder , van de gryze , Rufp , Je Scan. 32.

Lnis, der /Ippelhoomen. Reaum. lil. t. 2i^. f. 5.

ïor. Fn. 345. It Scan. 321,

Tor. Fn. 351.

Zie Goed. 12. Mer. I.18 /ïay. 180. 186. 196. 158.

220. 270. 278. 287. 288. 289. 292. 293. 294.

297. 299- 300. 302. 306. 307. 312. 313, 332^

342. 343- 345. 334- 357- 36i. 362. 368, 370.

Druifjls Wilg, Thee-boompje, »S/)i>i?a,

Salicifolia. Hort. Upf. 131. ». i.

Spinx, edele. Fn. 809.

Nacht-Vlinder. Goed. 3. p. 25. t. 9.

II. D E EL. Gsr-
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Geitfbaard, Spirsea, FiUpcndula. FL Susc. 404:'J'

Nacht-Vlinder, 't Luipaard. Fn. 814.

Uhnaria^ FL Siiec. 405.
Nacht Vlinder , op de pluimpjes van de Bloem'

Honds- ROOS, i?o/i, canina. FL Saec. 406,
Nacht-Viinder , geneusde. Fn. 896,

Nacht- Vlinder. De Geer I. t. 30. f. 20.

Nacht- Vlinder. Reaum. lli. t. 2. f. 1 — 6.

Nachtvlinder. De Geer I. t. 17. ƒ 22.

Nacht-Vlinder. De Geer 1. r. 34. ƒ. 4. 5.

j
Nacht-Vlinder. De Geer I. t. 25. ƒ. ó.

Nachtvlinder, met gekamde fprieten. AÜ.Stockb,

1749. p. 133. ï. 4- ƒ. 8. 9.

Nacht-Vlinder, ^^i/m. t. 91./. c. d.

Blader wratten Vlieg, der Rvozeboomen. Fn. 937. 938
'

Boor Vlieg, ruige.

i_ Boor-Vlieg, Bedsguar. Fn. 939. is zeldzaam.

Luis, der Roi^zebnormn. Fn. 710.

Schuimbeeltje, geel. Fn. 645.

Zic Jung. 100. 102. 105. !io.Goe//.LXin. XXVIII,
3. 7. 17. 43 18. I. Mer. I. ig. 24. 28. iïay.

147. 192. 285. 307. 357- 358- 3Ö1. 363. .367. 3Ö8.

Braamsoos, Rubiis ^ ic'seüs. FL Suec. 40^.
Nacht Vlinder, yint'yk. Fn. 827.

Nachtvlinder, gejpriette. Fn. 829.

Nacht-Vlinder. Fn. 835.
Nacht Vlinder. Reaum. I, t. 7. f. i. 2.

Boor Vlieg. Reaum. III. t. 36. ƒ. 1 — 5.

Cuucbenille, Lieven-Heers haantje, Z'ivart. Fn. 408.
Zie Goei. VIL 27. Mer. ill. 21. Ray. 147. i5{^;

183. 307. 314. 346.

Blaauwe BRUMM£LEN,/cz/iw, csefius. FLSiiec. 410.
Dag-Vlinder, Blinde Argus. Fti. 806.

./; . StéÉN-
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6tee-n-Braam, Rubus, f^x2Ltj]\s. FL Suec. 4.11, .

Nacht Vlinder, gefpriette. Fn. 829. De Geer. I. t.

15./. IS.

AARD-BEZiè'N, Fragaria, vefca. Fl. Suec,

414.
Nacht-Vlinder

, gefpriette. Fn. 829. Ray. 307. 333.

Zilverschoon, Potentilla , fruticofa. i^/.

Suec. 4 16.

piertje , daar men mede verft. Fn. 720.

5 XII.

VEEL.MANNETJES PLANTEN,
POLT/JNDRIA.

Geele Plompen, Nymphcea, lutea. Fl. Succ.

.426. Witte, R 5Me<;. 427.
Nacht-VUridér, van 't Fonteinkruid. Fn. SSJ.
Luis, </er Waterplanten. Fn. 7 ir.

Mny-tor, i/sr Plompen. Fn. 444.
Watcr-Houcbok. F/i 509. 510.

Lindeboom, Tilia, europaea. Fl. .S'j/fc, 432.
Nacht-Vlinder, met de letter ^. Fn. 879.
Nacht-Vlinder, Landmeeter. Reaim. II. t. 28. f. ^.

5. 6.

Nacht-Vlinder, Landmeeter. Roef. app. 21. t. 4.
Nacht- Vlinder. /Joe/. app. 239. t. 40.

Boor-Vlieg, der bladeren. Reaum. III. t. 38,/. 4. 5, f.

Luis-, der Linden. Fn. 712.

2iertje. Reaum. IV. J. 3. ƒ. 1 — 3.

Kreekel, zwadrddrdagende. Fn. 622.

Myt, der Linden. Fn. 1212.

Ziejung. io3. Mouff. 184. iWer. IL 24. Frifcb.

1-3. VII. 2. XI. 4. XIIL 5. 6;

n. Deel. Ée Hei-
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Heiden-Ysop, Ciflüs , Heltanthemum. Fl,

Suec. 433.
Nacht-Vlinder, de vreesagti/re. Fn. 815.

RülTERS-KkUiD, Stratiotes Aloïdes. Fl. Suec. 44.^.

Nacht-Vlinder , van het Ruiterskruid. De Geer. I.

t. 37- ƒ. j6. 18.

Water Zieitje. Fn. 725.

Wilde Ridderspoor, Delpbinium, Con/oli-'

da Fl Suec. 440.

Nacht Vlinder, de Bejcbaamde, Roef. I. pbal. 2. p.

^IS' t- 52.

Zie Mer. I. 40. III. 11. Frijcb. XI. 9.

Haanevoet, Ranuncuhs , acris. /*/. Suec. 466.

Vlieg. Reaum. 111. t. i. 6. 7. 8. 11. 12. Zie Mouff.

184.

Mer. I. 4. 15. in. 29.

• . arven fis. FL Suec* 470.

May-tor, gerande. Fn. 437-

5 XIII.

TWEEMACHTIGE (*) PLANTEN,

Wilde Th'ïm, Thymus^ Serpillum. Fl. Suec. 477.
Nacht Vlinder, Landmeeter. Frifcb. X. 17.

Mug, woldraagende. It. Scan. 164.

Vlieg, witte, ruigbaarige. It. Scan. 164.

Munt E, Menthat arvenfis. FL Suec. 421*

Nacht-Vlinder, gebronsde. Fn. 875*

Schild*

(*) Zoo genaamd, omdat de twee paaften van de vier

ftammetjes met ftofKiiopjes langer zyn dan de twee anderen.
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Schildpad - tor , groene. Fn. 377. Zie Goed. 28.

Mer. I. 39. ^a:y« 352.

Wilde Poley, Melisse, MeliJJa, offici-

nalis. Hort. Upf. 163. «. i.

Schildpad-tor, groene. Fn. 377.

Schildpad-tor, asgraauws. Fn. 378.

HoNDsDiiAF, Glechoma y Hedera terreflris. FL

Suec. 483.
Nacht-VlindtT. [Goed. I. p. I55- *• 6?.] Fn. 833.

Boor- Vlieg, der knobbels van 't Hondsdraf. Fn, 949'

Jt. IV. Gotb. 107. Zie Goerf. LX. Mer. 1. 13. IBlanck»

186]

Spitse Water-Andorn, StachySy paluftris.

Nacht-Vlinder. Roef. I. pio/. 2. p. 174. t. 29.

PuRPER-RooDE Alyssen, Gakopfts j Ladu»

num. FL Suec. 492.

Nacht-Vlinder, met de letter IF. Fn. 845*^
'

"

Kleine Veld»Orant, Jntirrhimim , Lina-^

ria. FL Suec. 501.

Nacht-Vlinder. Reaum. I. t. 37. ƒ. 4. 6. 7.

Groot Speenkruid, Scrophularia , nodofa.

FL Suec. 520.

Nacht-Vlinder. Reaum. I. t. 43- ƒ• 3. 4- 9- u*

Blader-wratten Vlieg, van 't Speenkruid. Fn. 935.

Kalander, -üan 't Speenkruid. Fn. 460.

Kalander , lïaH 't Speenkruid. Fh. 461. is zeldzaamen
'

Lieven-Heers haantje, rof^. Fn. 412. Zie Jm?i^c

üay. 168. 352'

IL Deel. . Ee 2 § XIV,
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5 XIV.

VIER.MACHTIGE (*) PLANTEN,
TRTRADTNAMIA

Boeren-Kersse , Thlafpi , campedre. Fl Suec.

531-
Dag-Vlinder. Jurora. Fn. 8or.

Taskens KRUID, Thlafpi , Burfa Pajloris. FL

Suec. 532.
Nacht-Vlinder, getahhaarde. Fn. 870.

Lepelblad,, Cocbkaria Armoracia. Fl. Suec. 540.
DSg-Vlinder , der Kool. Fn. 799.

May-tor. Syft. Nat. 153. n. 7.

Steen-Violier, Cheiianthus , Cheiri. Hort,

Upf. 1^7.

Nacht-Vlinder, bevreesde. Fn, 815. Zie Mer. I.

12. II. 15.

ïvoóL, Braffica, oleracea. Fl. Suec. 546.

Dag Vlinder, groot Witje. Fn. 797.

Dag Vlinder , Witje. Fn. 798.

Dag Vlinder, der Kool. Fn. 299-

Nacht-Vlinder. Fn. 8S0.

Nachtvlinder. Reaiuii. I. t. 41. ƒ. i. 3. De Geer I.

t. s.f. 17. 18.

Nacht-Vlinder. Reaum. I. t. 42./. i — 4.

Nacht-Vünder. Beaum.lL t. 2$. f. i — 17.

Nacht-Vlinder. Reaum. II. p. 10.

I:-nis, der Kool. Frifcb. II. t. 3. ƒ. 15.

May.tor, der Kool. Fn. 540. Zie Goed. XXVIII.

Rny. 281. 348. 349. 333. Frifcb. IV. 2.

Win.
(*) Zy hebben zes ftammetjes met ftofknopies, waar van

'er vier langer en de twee daar tegen over llaande korter

zyn.-
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Winter- KERssE, Eryfimiim^ Jlliaria,

Kalander, der VVinterkerfTf. Fn. 468.

Veld kersse, Cardajnine, pratenfis. Fl. Suec. SSO»
Pag-Vlinder, Aurora. Fn. 801.

BEziè'N-DRAAGEND Tandkruid, Dsntaua ^ bacci-

fera. FL Suec. 56J.
Spring- tor. Fn. 542.

5 XV.

liECHTE-BROEDER (*) PLANTEN,
MON/JDELPHIA.

DuivENPooT, G(rr<3?2/«m,rylvaticLim. 7^/. Suec. 572.
Nachtvlinder, met gekn^Je fprieten , en zonder teng.

De Geer. I. t. 13. ƒ. 4 — ó. Zie Mouff. 189.

üay. 147.

Kaasjes-kruid, M^/u^a;, fylveftris. FL Suec. sSl»
Dag-Vlinder, met een zwarte Üreep, Fn. 793. Zie

Mer. I. 48. III. 3. 7.

SiGMAARs-KRUiD, Malva, JIcea. FL Suec. 582.

Myt , van 't Sigmaarshuid. Fn. 1 1 96.

5 XVI.

HALVE.BROEDER (f) PLANTEN,
DIJDELFHIA.

Er WET EN, Pifum^ arvenfe. Hort. Upf. 215.

Nacht-Vlinder. Frifcb. V. 11.

Nacht,

(*) Dus gennamd, omdat de flammetjes met ftofkncpjes

roet hunne draaden in cén lighaam zig famen verbinden.

(f) Zy draagen deezc-n naam , omdat de flammetjes met

fco fknopjes met hunne draaden in twee lighaamen zig'fa-

ihen verbindeif.

JI. Deel. Ee 3
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Nacht.Vlinder, op de peul. Zie Ra-j. 160. 315.

Wikken, Vicia^ Cracca. Fl. Suec. 603.
Luis, Z'wart-loodver<ivige. Linn.

Pa ARDENBOON, Vicia , Faba. Hort. Upf. 2iS^

Zie Ray, 163. 356. 362.

Kleine GEHOORNDE Klaver, Lotus j corniculata,

FL Suec. 609.
Bloem-liefje. Fn. 726.

V£LD-KLAVLR, TrifoHum
,
pratenCe. Fl Suec. 61$.

Nacht-Vlinder, gefpriette. Fn. 829. Zie Goed. D.

Mer. III. 33. Ray. 187. 345.

Groote KRUIPENDE LiNZEN, Mcdicago ^ falcata.

•; Fl. Suec. 620,

Nacht-Vlinder. Reaum.1, t. 40. /. il— 13.

Wilde fyne Griek, JJlragalus ,
g]ycy^hy\-

lus. Fl. Suec. 591.

Nacht-Vlinder. Reatirn. III. t. 11. ƒ. i.

5 XVII.

VEEL-GEZUSTER (*) PLANTEN,
POLTJDELPHIA.

Citroenboom, Citrus. Hort. Upf. 2 36. n. i.

Nacht-Vlinder, met horjlel-fprieten, ivyd opeiijlaandi

asgraauwe vlerken; die in 't midden van baar ach-

tereinde bruin gewolkt 2yrj; en met een donker brui-

ne baar,

Ziertje, der Oranjeboomen, Fn. 722.

5 xviii.

(*) Zoo noemt men ze, omdat de fr^-mmetjes met ftof»

knopjes met hunne diariden ia drie, of meerder, lighw-

raen zig famen verbinden.
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5 XVIII. '

ZWAGER- (*) PLANTEN,
STNGE^ESIJ.

Salade, LaFiuca, fifiva Hort. Upf. 242.
Nachr V'linder. Roef. I. phal. 2. p. 241. t. 42.
Nacht Vlinder, getalbaarde, Fn. 870.

Nacht Vlin;1er, de Gri^njche y Fn. 873.
Nacht Vlinder, der Monkruidèn. Fn. 877. Zie üoed.

XVil. 21. Mer. I. 43. II 43.

Paardenbloem, Leontodon , Taraxacum. FL
Siicc- 627.

Nacht Vlinder, gefpriette. Fn. 829.

IClein Ha viks kruid, Ilypocharis , macula-
ta. 77. Suec. 63 r.

May-tor, vergulde. It, Scan. p. 210.

MüiZEN-OoR, Hieracium, Pihfclla. Fl.Suec.6'^'^,

Nachtvlinder, geringde. Fn. 825.

Zieltje, daar men mede verft. Fn. 720.

•-—

—

der Muuren, Fl Suec. 6^'j»

Boor-Vlieg, van het Muizen oor. Fn. 959.

CANZi-NJisTEL, Sonchiis , arvenfis. Fl. Suec. 6^,
Nacht-Vlinder. Roef J. phal. 2. p. 90, t. 34.

p. 61. t. 27.

p. 153. «• 25.

p. 273. t. 51.

hms, der Ga?ize?i-dijlel. Reaum. III. t. 22./. 3. 4. 5,

Vlieg. Reaim. III. t. i. ƒ. 1. 2. Zie Mer. II. 9.

K L I s-

(•) Deezen naam hebben 27 gekreegcn , omdat de (lam*

ïpetjcs met hunne llofknopjcs (zjlden n;tt hunne draadenv
ifi etn rol {C'jlinier'] lamcn verbonden zyn.

II. D£EL, Ee 4
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Klisse, Ar^iiim, Lappa. Fl. Suec. 65 r.

Nacht-Vlinder, met de Griekfche y. Pn. 8/3.
Nacht-Vlinder, met borjlel fprieten, een rouüe in-een

gedraaide tong en. op elkander liggende vlerken; van
welken de boiienflen graauw grys zyn met eenzwarte

Jiip; de onder/ien zivari; alleen aan den acbierjleu

binnenrand ruigbaardig. Act. Stcckb. 1752. p. 65
~ 76. 2ie Jung. 130. Mer. II. 13.

Distel, Carduusy lanceolatus. Fl. Snee. 654.
Dag-Vlinder, Bella Donna, Fn. 778.
Vlieg in de Galnooten, Fn. 1063.

Weegluis. Fn. 660.

' niitam. Fl. Suec. 6s5'
Nachtvlinder, met bor/iel-fprieteneneenérond in-een

gedraaide tong. Fn, 878
Luis; der Di(leien. Fn, 714.

gekrulde. Fl. Suec, 658.
- Vüiilenbyiet, de laajle. Fn 1152.

Vlieg, asgraauwe. Fn, .losi.

Vlieg. Fn. 1064.

Au Tl SJOK, Cynara, Scolymus. Hort. Upf. 2^1,
Schildpad-tor, de groene. Fn. 377, Zie Goed. 50;

•

Verv JinomE,SaTatula,ünd:onci. Fl. Suec. 660.
'

Luis. Fn. 713.

Vf.LD-BETONiE, Scrratula , arvenfis. Fl. Suec. 662.
Luis, Fji. 7:,}.

BoELKENs- KRUID, Eupatonuiu f cannabinum.

//. Suec. 663.

Nacht- Vlinder. Reaum. lil. t. 10. ƒ. 1 — 6.

WoKMKRUiD, Tanacetum, vulgare. Fl. Suec. 666.
Luis, roode, van 't IVormkruid.

May- tor, van 't Wormkruid. Fn. 413.

By.
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^ Y V o E T , Jrtemifia , vulgaris. Fl, Siiec. 66y,

Luis, van 't Byvoet. Fn. 715.

A VERRUIT, Artemifii, Abrotanum. Hort.Upf.

257. n. 2.

IJachiVlinder, met de Griekfche V F/i. 873. Zie

Goed. 2. 24. Msr.U.ïS. frifcb. V. 15.

Alsem, Artemifia, Ahfjnthhim.

Nachtvlinder, asgraauwe, gekavelde. Roef.l.fbal.

2. p. 203 t. 61.

GüLDENROEDE, SoUdago , VirgaiiTea.

Dag Vlinder. JBot^r.

St. Jacobs»kruid , Senecio ,
JacohcBa. Fl. Snee. 68^.

> Nacht Vlinder, 3^aco/jefl. /^h. 869. ZiéGoed. 18. üay.

j6o. 293.

^{ L E I N K R u I s K K ü I D , Senccio , vulgaris. F/.

Suec. 6go.

Nachtvlinder, deNachtiiïl. Fn. S'o. Zie Goed. IX.

'Mouf. 1S9. i?ay. 160. 169.

Stinkende Kamille, Anthemhy arven fis.

Nacht-Vlinder, van de gedoomde riijp. Rojif- apl>.

289- t' 51.

BlAAUVI', BYTEND DcNDEUKRÜID , ErigerOH j ZCTC.

FLSiicc. 69 r.

Nachtvlinder. Fn. S69.

Alantswortel , Emtla , FTe'cnium. FL Suec. f95.

Nacht-Vlinder. Reaum. II. i. 39. ƒ. 5. 6.

Knoopkruid . Ccntaurea
,
^^rr^. F/. Suec. 709.

N:icht-Vlindtr, 'tnaakte IVyf. Reaum.lLt. 31./. 7. 8>

Luis. Fn. Ti^

II. Deel. Ee 5 Gouds-
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GoüDSBLO^ïM Cakndiih , officinaüs. FL Suec,

712. Zie Goed. 32. Ray. 310.

Penseen , Vioolen, f^iola , tricolor. Fl. Siiec. 'jii,

Dag-Vlinder, de Koning. Fn. 780. Zie Goei. XXX.

Kruidje roer my niet, Impatkns ^ noli^me tan-

gere. FL Suec, 722.
Spbinx. Fn. Zii.

5 XIX.

EENHUIZIGE (*) PLANTEN,
MO NO ECIA

Groote Kroos, Lemna, polyrhiza. (f)
Nacht- Vlinder. Fn 851.

Nacht-Vlinder. Fn 852.

I^LEiNE Brandnetel, Urtica , urens. FL

Suec. 773.
Dag-Vlinder, de Admiraal. Fn. 777. De Geer.1. t.

22- ƒ 5-

Nachtvlinder, de IVoui-Ezel. Fn. 821.

Zitrt/e, der Netel Fn. 702.

Kalander. Fn 459.

Weegluis. Fn 653.

Groote Netel, Urtka d'oica. Fl. Susc. t^l.
Dagvlinder, der Netelen. Fn. iTi^.

Das-

(*) Men geeft ze dien naam, omdat 'er Mannetjes- en

Wyfj'es bloemen aan eene en dezelfde plant zyn.

(t) [De heer Forsskahl vergeet hier de orde der

Fiora Sueclca, want de Lemna behoort niet tot de bende

van de ?,Ionoecia, maar rot die van de Cry^togamia; en zy

flaac óok in de Flora op nomrner P97-J
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Dag-Vllnder. Pn. 775. Ds Geer I. t. 20. f. g. 10,

Das; Vlinder, Paauiven oog. Fa. 776,

Dag-Vünder, Bella donna. Fii. 778.

Nacht Vlinder, d.! bevreesdx. Fn. 8r5.

Nacht-Vlinder, Fn. 823 De Geer. 1. t. 11. ƒ. 7. 8.

Nacht-Vlinder, groote, geelverwigs. Roef. i,pbaL/i.

' p.9- t. 4.

Nacht Vlinder. Fn. 846. De Geer I. «. 28. ƒ. 18. 19.

iiachiVUrjóer ygefcbadmvde. Fn. 855.

Nacht Vlinder. De Geer. I. t. 28. ƒ. 9- ic
Nacht Vlinder. Reaum. 1. t. 37./. i. 3. De Geer.

l. t. 6. f. 20. 21.

Erems. i^ri. 1039.

Vlieg. Fn. ioóo^ Zie Goed. I. XXL 39. Mer, I. 2(5.

'. II. 38. 47' -K-ïy. 118- 189 214. 348. 351- 3S2o

Frijcb. lil. 2. IV. 4. VI. 2. X. 2.

Busboom, Buxiis. Hort. Upf. 283.

Ziertje. Reaum. III. t. 29 ƒ. i. 16.

MoERBtziEBOOM , Morus. Hort. Upf. 283. n. i»

Nacht-Vlinder, cJfr Zydeivorm. Fn. 832.

Elzeboom, Betuia, yimyj-. /^/ oj<(?ir. 775.
Nacht Vlinder, de Houtworm. Fn. 812. in 'c hout.

Nacht- Vlindsr, Wpigaard uil. Fn. ^^ig. De Geer. I,

t. 23. f. 12.

Nacht-Vlinder, der Elzehoovi. Fn. 834. De Geer. i«

t. 23. f. 13, 14.

Nacht Vlinder. De Geer. I. t. 24./. 7.

Nacht-Vlinder. Ds Geer. I.t. 25. ƒ 6.

Nacht Vlinder. Ds Gesr. I. t. 9. ƒ. 2ï.

Nacht Vlinder. Ds Gaör. 1. 1. 1 1. ƒ. 28.

Nacht-Vlinder. De Geer. I. f. 31. ƒ. ir. 12.

Nacht-Vlinder, Lanunseter. h. Scan 470.

Blader -wratten Vlieg , met doppen op de Jprieten.

Fn. 9i3.

Blader wratten Vlieg. Reanvi. V. t. 11. f. 1. 2.

Blader wratten-Viieg. Reaum, V.t. 12. f. 17- 18.

II. Deel. Ziertje»
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Ziertje , der Elft Fn. 698. ^

Lieven-Heers haantje, rood. Fn. 388.

May-tor, ,der Elft. Fn. 416.

Kalander, Koptr-kolevrige. Fn. 420.

Kalander , der Elft. Fn. 473.

Kalender, vergulde. Syfi. JSJat. Ï54 n. 6.

Zie Goed. E. H. 1. K. T. Mer. II. 30. Ray. 28 r.

;?86. 252. 311.

Berkeboom, Betuia , alba. Fl. Snee. 77Ö.
DagVMinder. Fn, 772.

Dag-Vlinder , der Berken. Fn. 792.

Is'acht-Ylinder. Fn. 835.

Jslacht-Vlinder, rfff verfchrikkelyke. Fn. 824. rfe Geer.

l.t. 10 ƒ. 13. 14.

'Nacht V^linder, mat borflel-fprieten eneene rondineen

gedraaide tong. De Geer. 1. t. 10. f. 7. o.

Nacht-Vliiidtr, m&t borftelfprieten. De Geer. I. {. 9.

ƒ- 22.

Nachtvlinder , v:et borftelfprieten. De Geer. I. mS»
ƒ. 4- 5.

Nachtvlinder, Ct? Geer.l. t. 2Z. f. 22.

Nacht-Vlinder. De Geer. I. r. 23./. 29. 30.

Nacht- Vlinder, ^liin. t. 18. ƒ. 25. Mer. I. IQ-

Gocd. I. 7.

Blader wratten Vlieg, geele. Fn. 923.

Luis, der Berken. Fn. 717.

Luis-tor, rf«r Berken. Fn. 723.

Ziertje , der Berken. Fn. 697.

May tor, der Berken. Fn. 415.

Kalander, der Berken. Fn. 456.

Spin, met een wit kruis. Fn. 1214.

Eikeboom, Oucrcus , Robur. Fl. Siiec. 784.

Dag-Vlinder, der Berkehcom. Fn. 792.

Dag-yiindcr, met zes pooten; metjcberphoekiguitloo'

fende en van onderen graauwe binnen vlerken, mei
eene m'tte ftrecp, en twse boog ge ek flippen. Albin.

i. 52. Ray. 130. ?j, 9.
'

'

l^acht-
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Nacht Vlindrr, ïVyngaard uil. Fii. 819. '

Nacht Vlinder. Fn. 823.

Nacht-Vlinder, groenachtige. Fn. S57.

Nacht Vlinder, met de letter 4'- Fn. 879.

Nacht Vlinder. Fn. 918.

Nacht-Vlinder , met gekamde fprieten, en zonder tong.

De Geer.l. t. ir. ƒ 20. 21.

Nacht Vlinder. De Geer. I t. 13- ƒ• 18. 19.

Nacht-Vlinder, met borjlel-fprieton. De Ceir. I. f,

17. ƒ• 22.

Nacht Vlinder. De Geer. I. ï. 27. f. 8. Jl. 12, 14.

Nachtvlinder. Reatim. I. t. 6./. 2. 10.

Nacht-Vlinder, Jlomp-geneusde,met groene boven- en

asgraauwe onder-vlerken. Roef. I. pbal. 4. />. 5. t. i.

Nacht-Vlinder, rood en wie gevlekte. Roef. I. pbal.

1. p. 270- t. 50.

Nacbt-Vünder. Reaum. I. t. 15./. i. 2. 4 5.

Nachtvlinder, de fooi/e. Reaum.ï.t.32. f. 1.2.6.7.

Nachtvlinder. Reanm. I. t. 38./. i. S. 9.
.

Nacht-Vlinder, rrofjje. Reaum. I. f. 39 ƒ• 10. 13. 14.

Nacht Vlinder. Reaum. I. t. 44./. 5— lo-

Nacht-Vlinder. Reaum. II. t. 10. 11.

Nadn-Vlinder. Reaum. II. t. I9- ƒ• 9— H-

Nacht-Vlinder, JFynganrd uiLReaum. II. t. 22.f. 4. 5.

Nacht-Vlinder , Landmeeter. Py.eaum. 11. t. 29.

ƒ. I — 4-

Nacht-Vlinder,, /?Mznn, I!I. t. 3, f. i — 5-

Nachtvlinder. Reaum. UI. t. 3. f. 7. 8."

Nacht-Vlinder. Reaum. III. t. 3. f. 9. 12.

Nacht-Vlinder, gekavelde. Reaum. III. t. 7. ƒ. l—C.

Nacht-Vlinder, gekavelde; met eene rond ineen gS'

draaide tong. Reaum. III. t. I<3. ƒ. l — 5-

Hzcht-Wmder
,
gekoveldc.- Reanm.lU. 1. 16.f. 6—ïz.

Nacht Vlinder, ^e«fMXaff. Reaum.lU.t.ió.f. 13—16.

Blader wratten V'Iieg. Reaum. IV. t. IS- ƒ• I3«

151'ader-wratten Vlieg. Reaum. V. t. 12./. 7 — 12.

Boor-Viieg, der Eiken. Fn. 947.

Boor Vlieg, der Eiken» Fn. PiS.

II.Peel. Boor-
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Boor-Wieg. Reaum. III. t. 35. ƒ• 3- t- 57- ƒ• 10. ir,

Boor-Vlieg, der wortel. Reaum.lll. t. 44 ƒ. 6— 10.

Boor Vlieg , zwarte , met witta pooten , en donker -brui-

?ie dyen.

Tor, Fn. 345. It. Scan. 321.'
,

I^Vliegtnd Hert.] Fn. 337.

May-tor, gromblaauwe , met graauwe fchildeti.

Kaiander , der Eiken.

Spaa-.Js Vlieg. h. IV. Gotb. p. 153. t. 2. zit in 't hout.

Zie Motif. 183. Mer. I, 50. A'ay. 145. 178. 180.

185. 27Ö. 277. 279. 280. 282. 285. 286. 288--

28y. 29D. 291. 292. 295. 296. 297. 298. 299.

3CO. 302. 3ü6. 308. 311. 312. 314. 363. 367.

369 370. 371. 373- 375- Frifcb. I. 3.

Kastanjlboom , Fagm
i
Cajlanea. Hort.Upf. 2S7,.

Nacht Viinder, de befchaamde. Fn. 828. De Geer.1,

t. 16. f. II. 12.

Nach: Viinder. Remm. I. t. 34./. 7. 8. 11.

Blader-wratccn Vlieg. Fn. 946.

B E UK c c O O M , Fagus Sylvatica. Fl Suec. 785.
Nacht-Vlinder, geneusde. It. Scan. 112.

Nacht Vlindirr, Landmeetsr. It. Scaa. 112.

Ziertje, der Beuken. It. Scan. 65.

Ziertje, der Beuken. It. Scan. 112.

Kalander, der Beuken. Fn. 469. li. Scan. lii.

Myt, der Beuken. It. Scan. 166.

JoCKBOOM, Boog HOUT, Carpinus , Betulus.

Fl. Suec. 786.
Nacht-Vlinder ~ H^ffft — Fn. pti.

Nacht Vlinder. Reaum. II. t. 20. ƒ. 5. 6.

Nacht Vlinder, gekavelde. Reaum. III. 1. 10. f. 7. 8.

Luis-tor, derJoKhoom. It. Scan. 4J.

Zie Ray. 193. 283. 305- 3io. 369. 372*

Hazelaar, Corylus, Jhellana. Fl, Suec. 7S7.

Nacht-Vlinder
,
gerande. Fn. Sóo.

Nacht-



DER Bloedexoüze Dieren. 445

Nacht-Vlinder. Roef app. 7. 2. i. 12,

Nachtvlinder-, van de Borflel ru/p. RoeJ.l, pbal.2,

p. 294. t. 58.

Luis-tor. Reatim. IV. t. 3./. 4— 10.

May tof.mrt een glinjlerende borji , dis den kop bedekt.

May-tor, der Hazelaaren.

Kahnder . green-bli7ikende , van onderen zwart uit den

blaauwe , met een tweeboornige btrjl.

Kalander, der Hazenooten.

Springkever, der Hazelaaren. Fii 576. Zie Mouff.

188. Ray. 302. 310. 371. Frifcb. XI. 6.

Sparre boom, Pinus , fylveflris. Fl. Suec. 788.
Nacht-Vlinder. Fn. 844.

Nacht Vlinder. Fn. 897-

Nacht Vlinder. De Geer. I. t. 22. 23.

Nacht Vlinder. De Geer. I. t 22. f. 26.

Nacht VRndci, graauwe. Roef. 1. pbal. 2. 297. t. 59.

Nacht-Vlinder. De Geer. I. t. 33. ƒ. 12. 13.

Nacht- Vlinder. Reaum. II. t. 7 en 8.

Nachtvlinder, met borjlel fprieten , eene rond in-

een gedraaide tong, en donker • asgraauw gewolkte

vlerken. Frifcb. X t. 9.

Blader wratten Vlieg, gepende.

Blader- wratten Vlieg, rood-kop.

Luis, der Sparrehoomen. Fn. 718.

Kalander, der Sparreb(yomen. Fn. 446.

Kalander, Noord-. i^?j. 447*

Vel-worm [Derm^jles.} Fn. 366. zit op de Stammen.

Weegluis. Fn. 674.

JVIyt, roode. Fn. 1191.
•V-T-

Dénneboom, Pinus, .^biei. Fl. Suec. 789.
Nachtvlinder, der Pynappelen. F/j. 914.

Ziertje , der Dennen. Fn 700.

Weegluis, der Dennen. Fn. 672.

IL Deel. § XX.
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5 XX.

TWEE'HUIZIGE (*) PLANTEN,
DlüRCU,

W I L G F: B o o w E N , in Joorteii , Saliees , variae,

Fl Suec. 79a. 795. 805. öif.

Dag Vlinder. Fn. 772. De Geer. I. t. 21. ƒ, 8. 9.

Dag- Vlinder. F/i 773.

Sf'binx , Edele, Fn. 809.

Sphinx, gejpleeten. Fn. 810. Df Gfer. I. t. 8./. 5-

ÏMacht-Vliijder, È?* Hout'worm.Fn.Si2. zic in 't hout,

Nacht Vlinder , IP'yngaard-uil. Fn. S19. De Geer. I.

t. 23. ƒ. 12.

Nacht- Vlinder, 'tSteenbokje. Fn. S22. DeGeer.l.t.

11. f. 13. 14. Zie /f.. 6'caw. 307.

Nacht-Vli;ader, de Jntyk. Fn. 827. De Geer.l. t.17.

ƒ. 13. IS-

'

'^

Nacht Vlinder, ^snsaiis en gejcbilderde. RoeJ.l. phal.

4.. p. 20. ƒ 9-

Nacht-Vlinder. F/j. 835- -Dt' Geer. I. t. 19. ƒ. 7. JJ.

Nachtvlinder, der Kruisbezie. Fn. 849*

Nacht Vlinder, groenagtige. Fn. 895«

Nachtvlinder, geneusde en vergulde. Fn. 902.

Nacht-Vlinder , wjel gekamde fprieten eneene rond in-

een gedraaide tong. De Geer. I. t. 4. f. 7.

Nacht Vlinder, Ziczac. De Geer. 1. t. 6. f. 7. 10.

NacJK-Vlinder, met gekamde f[meten, en zonder tong.

De Geer. I. t. 11. ƒ. 10. 21.

Nacht-Vlinder. De Geer. I. t. 13, ƒ. 18. 19^

Nacht-Vlinder, 't wilgeblad. De Geer.l. t. 14. ƒ.

7. 8. 9-

Nachtvlinder. De Geer. I. f, 22. f. 9,

Nacin Vlinder, mst borjïei-fprieten. De Geer. I. t.9,

ƒ. 22. .

Nacht-

(*) Dns genoemd , omdat de mannetjes-bloemen op eene

andere plant gioeijèn dan de wyfjes,
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Nacht- Vlinder. De Geer. 1. t. 29, ƒ. 22.

Nacht- Vlinder. Reaum. II. t. 18, ƒ. 6. 7.

Nacht-Vlinder,7jjÊt borjlelfprieten. Roef. I, app.6'j.t. i r.

Nacht-Vlinder, rood en zwart gejcbüderde. Roef.app.

267- t- 47-

Kacht-Vlindcr. Roef. app. 256. t. 43.

Blader wratten VWcg^met doppen op defprieten.'Fn.Q22,

Blader-wratten Vlieg, geele. Fa. 927.

Blader-wratten Vlieg, der Wilgen. Fn. 933.
Boor-Vlieg, der Wilgen-roos. Fn. 941.

Boor-Vliegen,f/er/Fi7^er3-£fl//e7i.F?z. 940.942. 943. 945.

Luis, donkere, met ivitte vlekken en een roodeti Jlaart.

Reaum. III. t. 22. ƒ, r. 2.

biertje, der Wilgen, Fn. 701.

May-tor, 't Steenhokje. Fn. 454.

May-torren, verfcheide. Fn. 426, 423, 429, 417,418.
May-tor, van Hagftröm. Fn. 436. 1354.

Kalander, gewolkte. Fn. 448.

Kalander, met twee punten, iou 470.

Kalander, der M^ilgen.

Rodzenbok. Fn. 478.

Schiiimbeeflje, geboomd. Fn. 641.

Vlieg, gouden. Reaiim. II. t. 18. ƒ. 9— 14.

Brem, ^êr Wilgen. Fn. 1040.

Myt, faffraaJi-koleurige. Fn. 1204.

Luis- tor, zeer kleine , der Wilgen.

Zie Goerf. 3,?. 35- 38. B. O. N. L. C XVI. LXIV..

XXIV. XXXIII. LXV. Mer. I. 27. 30. II. ^7.

III. 36. 37. 3S. 39. 41' ^ay. 118. 148. 184. 187.

233. 281. 308. 331- 333- 373- Frifch.l. 4. IIL

12. VI. 3. 8. VIL I. XII. 7. 12. Blanck. pi. 8.

A— D. Jimg. 129.

Hop, Humulus y Lupuhis. Fl, Suec. 8i8.
Dag-Vlinder. Fn. 775,

Dag-Vlinder, Faauwen oog. Fn. 776. •

,

Nacht-Vlinder, geneusde
, graauwe. Roef.1. pbal. 4.

p. 14. t. 6.

II. Deel. Ff Nacht-
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Nacht-Vlinder. Fn. 876.

Nacht Vlinder.der Hop, DeGeer. I. t.y.f, 5. 6. Fn.Qii,
7Ae Ray 119. 155. 193. 349. 356. 357. 358. 359.
368. 371-

Ratelaar, Populier, Popithis , tremuh.

FL Suec. 819.
Sphinx, Edels. Fn. 809.

Spbitix
,
gefpketen. Fn. 8ro, De Geer. I. t. {?. ƒ. 5,

Nacht Vlinder, H^yngaard-uil. Fn. S19. De Geu 1,

t. 23 ƒ. 12.

Nacht Vlinder. Reaum. I. t. 35./. i. 7. 8.

Blader- wratten Vlieg. Fn. 934.

Lu is , zwarte , met vyffneeitiv-iuitte liippen op de zyden.

Lieven-Heers haantje, gcjlreept. Fn. 389.

May tor, der IVilgen. Fn. 420.

May tor, der Popelen. Fn. 428.

"Kahnder , vergulde , met eon groen Ofiderlyf,en znvar-

te fprieten.

Spaanfe Vlieg. It. Scan. p. 186.

Abeelboom, PopuluSy alba. Fl. Suec. 820.

Sphinx. Roef. app. 187. t. 30.

Nacht-Vlinder, Landmecter. Roef. l. pbal. 3.p. 1 4.. ï. 3.

Nacht-Vlinder, 'x. Stemhokje. Fn.^12. De Geer.l.t-

il./. 13. 14.

Populierboom, Populus , nigra. Fl. Suec. 821.

Nacht-Vlinder, Wynganrd-nil. Fn. 8i9.

Nacht-Vlinder, 't Sieenbokje. F». 822. De Geer I. t.

II./. 13.14.

Luis, der Populierhoomen. Fn. i355'

Bingelkruid, MercMrw/ü, perennis. Fl.Suec. 823.

Nacht-Vlinder , <ie bevreesde. Fn. 815.

GENEVERBOOM,y«KipmiX,communis, Fl.Suec. 824.

Blader-wratten Vlieg, gepluimde.

Bloem-liefje , der Geneverboom. Fn. 728.

Drie-
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Drie angelige Vlieg [Icbneumon.] Fn. 897.

Puiftenbyter. F71. 11 50.

5 xxr.

VEELV OU 01 G ER- ECHT (t) PLAN-
TEN, POLTGJMIJ.

Zee-melde, AtripJex i littoralis. Fl. Suec.'S2S. •

Luis, der Melde, groene , met zwarte oogen. Zie

MsrAlL 16. Frifcb. III. 11. IV. 17. V.ii. VII. 21.

Mastboom , Jcer, platanoides. Fl. Suec. 303. (*).

Nacht- Vlinder. De Gser. I. t. 13. f. 18. ip.

Nacht- Vlinder. Reaum. I. t. 34./. 7. 8. i"".

Nacht VWniex , Landmeeter. Reaum. Ih t. 31./. i6-

Luis, der Mafthonmen, Fn. 709.

Ziertje, der Majlboomen. Fn. 6g6.

EsscHEBOOM, Fraxmiis i excelfior. FL Suec. S2o»

SpMnx , Edele. Fn. 809.

Nachtvlinder, Landmeeter. Reaum. II. f. 29./, 6.

7. II — 13.

Ziertjs, t^er Efjchen. Fn. 703.

Spaanfe Vlieg. 7i^. 5ca7j. ;>. 1S6. Zie Jung.i2^.Ray.

169. 280. 291.

Vygenboom, Ficus , Carica. Hort.Upf. 305.
Ziertje. Reaum. Ml. t. 29 ƒ. 17— 24.

Boor-VIieg, der Fygenhoom. HaJJelquifi . Zie Amoen.

jicad- l. p. 41.

Boor Vlieg, derVygeiiboovi; bruine met een angel die

zoo lang is als haar Lyf. Hajfelquijl. Zie Mer.III, 10.

5 XXIL
(t) Omdat de Hermaphroditen- en Mannetjes- of Wyf-

jes-Bloemen op cene en dezelfde foort van Plant gevonden
worden.

(*J Hy behoort niet tot de bende der Veelvoudiger Ecbt,

maar flaat, in de Flora Suecica, onder de Agt' mannetjes

planten; OSandria, Monogynia.

11. Desl. Ff 2
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§ XXU.

HEIMFXYKER. ECHT (*) PLANTEN,
curproGjMU.

Gracht-varen, Pteris, aquilina Fl. Suec. 843.

Zie Cned- I. 56. Reaum. I. (. 8. ƒ. 25. 26. 11.. t'

]4./. 12.

Uitliet gezegde befluiten wy, dat. de hoogfte

B00MEN3 welken door hun maakfel voor'tgeweld

en 't vernielen van de Viervoetige Dieren bevei-

ligd zyn , aan de meefte Infekten voedfel en

verblyf vcrfchaffen , gelyk de Olm , KerJJen ,

Honds-kerJJen , Pruimen^ Feeren, LitiJe, Elze,

Berke^ Eiken, ^ock^ Hazenooten , Beake, Pyn^

Wilge, Popilier^ en Ejjche-homen. Enz.

• Dit zelfde zy ook gezegd wegens de Doorn-

AGTiGE Plantgewaflen en Vruchten , die de mon-

den der Viervoetige Dieren van zigafweeren ;

gclyk daar zyn de Kruishzie, Roozen, Slee-frui-

men^ Braambezle-hoomen^ óe Dijle/ en Nete/.

Het zelfde kan men nog waarncemen omtrent

die foorten van plantgewaiTen , welken in ge-

tal ovERVLoEDiGST zyn, als daar zyn de verfchei-

dene Graskruuhn.

Zoo doet Natuur niets te vergeefs.

N.

B E-

^ (*) Z7 hebben die» naam. olndnt de Bloemen binnen

de vrucht zitten , of door haare kleinheid buiten hetbe*

reik onzer oogen zyn.
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BESCHRYVING
VAN DK MANIER OM

ARTIFICIËLE

ZEILSTENEN
TEMAKEN,

ZONDER BEHULP VAN NATLURLYKEN;

DOOR DEN II E R E

JOHN CANTOR
(^Philofoph. TransaEi.Vo].XLYU. pag. 31. & Bihlioth.RaU

r /(?;m. Tom.XLVm.pag. 231. (*)

MEn moet een dozyn Staven laten maken

;

zes derzcl^en van ongehard of niet ge-

temperd Staal, ieder drie duimen lang, drie lynt-

jes breed , en een twintigde gedeelte van een»

duim dik; benevens twee Itukjes Yzer , ieder,

lialf zo lang als de Staven , maar van dezelfde

breedte en dikte, zo dat indien men dceze twee

ftuk-

i*) [Men heeft in deze Befchryvinge eenige aanmerkin-,

gen tot ophelderinge ingelaft, welken zyn gevolgd naar

het bericht uit de fifbh"otLi?fl(/o»Hee, waaruit het Byvoe§»

fel ook is genomen.]

II. Deel. Ff 3
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fiukjcs Yzer, ten einde van eikanderen, op ee-

ne der Stale Staven lege, zy naauwkeurig daar-

mede overeenkomen , en 'er niet van verfchil-

len , dan alleen door in 'c midden hec ftreepjc

der fcheidinge te hebben. Het andere half do-

zyn Staven, dat men moet laten maken, moet

van gehard Scaal zyn ; ieder Staafje vyf en een

halven duim lang, eenen halven duim breed en

drie twintigfte gedeelten van een' duim dik. Be-

nevens deze Stale Staven , laat men wederom

twee ftukjes Yzer maken, half zo lang als deze

geharde Staven , maar even breed en dik. Al-

le de Staven moeten aan één van hare einden op

alle zyden getekend worden met een ftreepje,

welk men door eenen ligten flag met een kou-

beiteltje geven kan op ieder kant der Staven,

eer zy gehard zyn , omtrent een lyntje af van

bet uiterfte einde. Dit merkje zal dienen , om

de Polen der Staven te onderkennen, nadat ze

de Zeilfteen kragt hebben gekregen.

' Neem vervolgens twee YzereStaven van twee

en een halven of drie voeten lang, en van ne-

gen of tien lyntjes in 'tvierkart, die langen tyd

over einde gedaan hebben ; by voorbeeld ^ twee

oude Yzere Staven uit ccn Vcnfter, of anders

een' Tang en een Yzeren Vuurpoker, welken

men in Engeland en elders gebruikt om het vuur

der Steerkolen mede te roeren, en die omtrent

de gemelde langtchecft, fcherp uitlopende aan bet

ccne einde (PlaatX VI. F/^. i ) Hoc langer deze

Tang en Koker in gebruik gcwceQ:zyn,des tekrag-

ti-



Zeilstenen te maken. ^5^

tiger en bcquaamer zullenze tot dit einde we*

zenj,dewyl ze dan des te langer in de Schoorfte-

nen, hunne gewone plaütfe, over einde geftaan^

hebben. Houdj zittende, den Poker regt op

en neer tuflchen uwe knicn, en hegt 'er boven-

waards eene van uwe ongeharde Stale Staven,

met het getekende einde naar beneden, aan vaft

met eene draad van naaizyde, die gy met uwe
flinker hand fterk genoeg kunt toetrekken , op-

dat de Staaf niet afglyde. Men kan ten dien ein-

de de zyde draad dubbel nemen, waardoor men

een foort van draaiknoop maakt , die gemak-

lyker is toe te trekken en weer los te maken
,^

wanneer men de Staaf wil omkecren. Neem
vervolgens de Tang in de regtcr hand, een wei-

nig hoger dan in het midden, en met dezelve

een weinig fchuins of in een Hoeklyn, hoewel

zo regtftandig als gevoeglyk kan gefchieden 9 de.

Staaf naderende , moet gy dezelve daar mede

ftryken van haar onderfte einde naar boven, om-

trent tien of twaalf malen. Dewyl men alleen

van beneden naar boven ftryken moet , alzoo

men anderszins de kragt , die men daardoor me-

dedeelt, weder vernietigen zou door in eenete-

genftrydige (Ireek te ïlryken ; zo moet men het

einde der Tang, wanneer zy gekomen is tot aan

het bovenfte der kleine Stale Staaf, die men dus

Zeilfteenkragtig maakt, in eenen halven cirkel

daarvan afdraaien, ora ze dus weder naar bene-

den te brengen, en met ftryken voort te gaan.

Wanneer men de Stale Staaf twaalf malen aan

.II; Deel. Ff 4 de
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de eene zyde heeFc geftreken , keert men dezel-

ve om , en doet het zelfde aan den anderen kant

;

waardoor zy een Zeilfteenkragt zal krygen, ge-

noegzaam , om met het getekende einde een

klem fleutekje op te ligten; en indien de Staaf

op een punt in balans gelegd wicrd; dan zou

dit getekende Einde zig van zelf naar het 'Noor-

den draaien, waarom men het den Noord Pool

noemt, gelyk men, ora dezelfde reden, het

niet getekende Einde den Zuid-Pool der Stave

hiet.

Nadat men op deze wyze aan de eerfte vier

ongeharde Staven de Zeilftecnkragt heeft by-

gezet; moet mende twee overigen nevens ei-

kanderen evenwydig leggen (F/^. 2.) omtrent

een vierde gedeelte van een duim van elkande-

ren aF, tuflchen de twee ftukjes Yzer, die tot

dezelven behoren; plaatfende tegens ieder ftuk-

je Yzer een' Noordpool en een Zuidpool , op

zodanige wyze dat de twee Staafjes met de twee

ftukjes Yzer een langwerpig vierkant uitmaken.

Zie f;*. 2, 3, 4 en5.
•'• '

Neem dan twee van de vier Staven, die de

Zeilft'eenkragt reeds hebben on tlangen^ en voeg

dezelVen zó'tefamen, dat ze maar ééne Staaf

van dubbele dikte fcbynen uit te maken, fluiten-

de den Noordpool van de ééne tegens den Zuid-

pool van de andere. Voeg 'er vervolgens de

twee anderen by, op zulke vvyzc, dat 'er twee

Noordpöler eri twse Zuidpolen byeen zyn. Om
dit te dóen legt: men het eerfte paar Zeilfteen-

> ^ • krag-
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krngtige Staven naaft malkander op tafel ; dan

neemt men de andere twee, in elke hand eene,

en brengt ze by de eerden, tot dat het Noor-

den van de Staaf, die men in de regterhand

heeft , het Noorden raakt van eene der op tafel

leggende Staven \ en het Zuiden , van die men

in de flinkerhand heeft , hét Zuiden raakt van

de andere Staaf, die aan de flinker zyde legt.

Op deze zelfde wyze voegt men naderhand de

twee andere Staven by deze vier, waarvan we
thans fpreken ; zodanig dat zy dan alle zes nieC

anders dan twee Staven, die driedubbel zyn,

uitmaken , gelyk vervolgens zal gezegd v/or-

den, zieF/^.3.

Wanneer de vier eerRgeraelde Staven op de-

ze wyze by eikanderen zyn gevoegd , verwydert

men voorts aan het eene einde, door middel van

eene grote fpeld, de twee Noordpolen van de

twee Zuidpolen, zodat zy, dusgefcheiden, ee-

rtigzins aan de klinkletter V, doch verkeerd,

gelyken. Dan plaatft men dus de vier Staven

regtftandig, met de opening naar beneden , op.

het midden van eene der evenwydig leggende

Staven, met de twee Noordpolen van de regt-

ftandigen naar den Zuidpool ; en met de twee

Zuidpolen naar den Noordpool van de leggende

gekeerd.

Stryk vervolgens, zonder fterk te drukken,

met uwe vier Staven voorwaards en agterwaards,

drie of vier malen , van 't een einde der leggen-

de Stave tot het ander; en dan uwe Staven, daar

• II. Deel. Ff 5 gy
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gy de ecnc leggende dus mede hebt geftreken,

uiE het Midden van dezelve afnemende , Hek

gy ze midden op de andere leggende Staaf, vol-

gens de voorgemelde regels, om deze insgelyks

daarmede te ftryken. Keer vervolgens uwe twee

leggende Staven om, de onderde zyden boven j

©m dus op de andere zyden dezelfde Werking

te doen. Uit het reeds gezegde blykt , dat men

het ftryken eindigt^ g^'lyk men begon; te we-

ten in het midden , met een halve vry ving ; en

wanneer men 'er mede uitfcheidt , neerac oien

de Staven, waarmede men gefircken heeft, van

de leggende af, door ze wat naar 't Waterpas

te buigen ; want indien men ze regtftandig wil-

de opligten van de leggende, zouden ze, door

hare Zcilfteenkragt, die leggende optillen en de

gantfche Werking in wanorder brengen.

. Dit gedaan zynde, neemt men de twee ge-

ftrekcn Staven tuffchen de Yzere ftukjes van

daan , en legt in derzelver piaatfe de twee bui-

tenfte Staven van die vier, welken men terllond

gebruikt hadt , om 'er mede te ftryken; zodat

nu twee derzclven , die men nog over heeft,

de buitenftc worden, dewyl de twee Staven,

die men heeft opgenomen , daar tulTchen ge-

voegd worden , om zig wederom op de voorge-

melde wyze van deze vier te bedienen om de

twee te ftryken, die men tufichen de Yzere ftuk-

jes gelogd heeft. Nadat men beurt ora beurt

deze werking heeft herhaald , tot dat ieder paar

Staven drie of vier malen geftreken is, 't welk

haar
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haar eene aanmerkelyke Zeilfteenkragt zal by-

zettcn , voege men het half dozyn te lamen in

die order , welke men een aanzien der vier eer-

ften te voren hadc waargenooraen CPig. 3.) 9 en

ftrykt daarmede op de reeds gezegde wyzetwce
paar , ': eene paar na het andere , der geharde

ftale Staven , die tuüchen haare Yzere ftukjes ge-

legd zyn , omtrent een halven duim van eikan-

deren ; waardoor dezelven Zeilfteenkragtig

worden.

Dit gedaan zynde , legt men de ongeharde

Staven vi^eg , en gebruikt de vier geharde Sta-

ven , die rru Zeilfteenkragtig gemaakt zyn , om
met dezen die kragt by te zetten aan de twee 0-

verige geharde Staven , die dezelve nog niet

hebben QF/g. 4.) ; houdende de Staven , waarme-
de men ftrykt, aan 't beneden einde, welk op

de leggende Staaf ftaat , omt?ent een vierde

duims gefcheiden van eikanderen , 't welk ge-

maklyk door ze tuffchen te vingeren te houden

kan gedaan worden , dewyl men niet fterk be-

hoeft te drukken , wanneer men ftrykt. Men
moet ze dus benedenwaards van een fcheiden

twee aan twee, wanneer men met vier Staven

ftrykt
;
(of drie aan drie , indien men met zes

wil ftryken.) Ook moet deze fchciding niet ge-

maakt worden , voor dat de Staven op de even-

wydig leggende Staven reeds zyn geftcld ; en

zy behoren weder by elkander gevoegd te wor-

den , eer men ze van de leggende afneemt ; 't

welk op dezelfde wyze, als in 't voorgaande we-

gens
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gens het opligten van de ongeharde Staven ge-

zegd is , moet gefchicden. Deze regels in agc

ircmende
, gaat men, op de gemelde manier,

voort tot dat ieder paar der geharde Staven twee

of drie malen geftreken is; dat is, tot dat iedef

paar der geharde Staven , op zyn beurt , tuffchen

d€ Yzere ftukjes gelegen heeft , en drie malen

geftreken is, en insgelyks gedient heeft, om de

anderen te ftryken.

Doch dewyl de Staven, door op deze wyze,
regtftandig namelyk

, geftreken te worden , al-

le de Zeilfteenkragt nog niet volkomen ontfan-

gen , waar voor zy vatbaar zyn ; zo' ftrykt men

ieder paar Staven eens of tweemalen in hare e-

venwydige legging tuflchen hare Yzere ftukjes,

CP^i-S'^ met twee van dezelve geharde Staven

,

die men dan, zo veel als mogelyk is, Waterpas

koudt , trekkende te gciyk den Noordpool der

eene uit het midden naar den Zuidpool , en den

Zuidpool der andere, insgelyks uit het midden,

naar den Noordpool van eene der evenwydig

leggende Staven. Voorts dezelven weder naarhec

midden der leggende Staafbrengende j (zonder ze

te raken , om de kragt niet weder weg te neemen,

die men haar reeds heeft bygezet;) geeft men haar,

ïian ieder zyde , drie of vier dezer vry vingen , die

•waterpas gefchieden. Deze Waterpas-vryving,

op de regtftandige volgende , geeft de Staven

zo veel kragt, als ze ontfangen kunnen ; 't welk

hieruit blykt , dat ze niet fterker gemaakt kun-

nen worden , zelfs fchoon men haar regtftandig

ftrykt
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ftrykt mee een veelgrootergetalStaven, by voor-

beeld met twaalf in plaatfe van zes
,

gelyk de

Heer Mkhell doet ; of wanneer men ze water-

As ftrykt met Staven , die veel groter Zeil-

.

P.eenkragt hebben , en langer en dikker zyn.

Deze gehele Werking kan in een halfuur ,

of daaromtrent ,
gedaan worden ; en men kan

door dezelve aan ieder der grote Staven , indien

ze wel gehard zyn (*) üCenekragtbyzetten ,om
agtentwintig Oneen Troy-Gewigt en fomtyds

meer op te ligten, Wanneer deze Staven dus

Zeilfteenkrachtig gemaakt zyn , zullenze in min

dan

() De manier , die de Smit gebruikte , om de Stale

Staven te harden, waar van ik my bediead, en die ik al-

tyd beter bevonden heb 'dan ecnige andtrea, was de

volgende. Hy hadt een foort van Yzere Pan of Bekken»

langwerpig vierkant en een weinig langer zynde dan de

Staven, vvyd genoeg om 'er twee Staven nevens elkande.

ren in te leggen , zonder malkanderen te raken , en ten

minden éé.i duim diep , zo d'ic de Staven op den bodem
van 't bekken niet behoefden te legden. Die Bekken vul-

de hy met zeer klein gehakt leer van oude Schoenen

,

omtrent ter helfte, en op dit leer lei hy twee Staven, aan

welker einde hy een Yzerdraad vaClmankre , om ze daar

by uit te kunnen nemen Vervolgens bedekte hy de Sta-

ven met dit klein gehakte leer, tot het Bekken vol was,

en zette dan 't zelve op een zagt vlak vuur , rondsom en

boven op met houtskolen 't zelve bedekkende. Wanneer

het Yzere Bekken een vveinig meer dan gloeiend rood 13

geworden, houdt hy het omtrent een halfuur lang in die

gefteldteniffe, zonder te bhizen , indien hy dit vermyden

kan : eindelyk de Staven by het Yzerdraad u't het Bek-

ken nemende, dompelt hy ze fchielyk in eene grote me-

nigte koud Water.

IL Deel.
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dan twee minuten aan cene even groote Staaf,

die wei gehard is , alle kragt mede declen , die

dezelve kan ontfangen ; en by gevolg beantwoor-

den aan alle de Gebruiken , waartoe de Zeilfteen-

kragt gebezigd wordt , zo in de Zeevaart , als in

de proefondcrvindelyke Natuurkunde : en dat

zelfs veel beter, dan de natuurlyke Zeilftenen,

welken gene kragt genoeg hebben
,
gelyk be-

leend is , om gehard Staal Zoiliteenkragtig te

maken.

Indien men dit half dozyn Staven in een kas-

je legt (F/^. 6.), op zodanige wyze , dat twee

Polen van dezelfde benaminge niet by elkander

leggen; en indien men de twee Yzere ftukjes,

die'ertoebehoren, daar naafl: legt , alsof ze ecne

Staaf waren ; dan zullen ze akyd de eens gekre-

gen kragt bchoaden. Doch , wanneer zy door

het nemen van vele proeven ten eenigen tyde

van hare kragt iets quamen te verliezen , kan

men dezelve binnen weinige minuten herftellen,

zonder eenige hulpe van elders. Indien men

,

om de aartigheid , een party veel groter Staven

wilde hebben ; men kan met de reeds genielden

haar eene genoegzame kragt geven ^ om 'er zig

van te bedienen; en zy kunnen binnen korten

tyd , op dezelfde maniere , tot hare volkomen

kragc gebragt worden.

BY
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BYVOEGSEL.
DE grootfte Staven , die de Heer Canton

heeft ; zyn van een halven duim in 'c vier-

kant , en van tien en een halven duim lang ,

wegende omtrent tienen een halve Once, waar-

mede hy byna tachentig Oneen kan opligten.

Twee dezer Staven zyn genoeg , om allerleie

proeven te nemen ; ook gebruikt men ze om die

laatfte Waterpas-vry vingen op de andere Sta-

ven te doen. Om haar de Zeilfteenkragt te doen

behouden, moet men twee Yzere Staven hebben

van dezelfde dikte , en omtrent anderhalven

duim lang , die tot een ftut ftrekken voor de

twee grote Staven , wanneer men ze Zeilileen'

kragtig maakt , en waaraan zy door die kragi

zig van zelfs hegten : en om te beletten dat ze

eikanderen niet raken , 't welk hare kragt moge

verminderen , legt men , in de ruimte tuffchcn

de twee gemelde grote Staven , een ftukje hout

van dezelfde lengte en dikte, 't welk juift als

een derde Staaf tulTchen beiden legt. In deze

gefchiktheid bergt men ze , met hare Yzere üuk-

jes aan ieder einde vadgehegt door de Zeildeen-

kragc, in eene daartoe gemaakte doos, welke

derhalve ruim elf en een halven duim is in de

lengte, en anderhalven duim in de breedte ; ea

daarin bewaart men ze wel gefloten tegens alle

vogtigheid , opdat ze niet roeften. Wanneer

men dezelven gebruikt i moet men ook wel zorg

dra-

I
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dragen, dac dezelfde Polen nooic by elkander

komen • 'c zy dac zé naad, 't zy dac ze regc ce-

gens over elkander komen zouden ; wanc daC

zou hare kragc merkelyk verminderen, Inder-

daad , fchoon men die kragc kan hcrftellen
,

wanneer men wil , door middel van de zes ge-

harde Staven , die een Liefhebber altyd moet

gereed hebben ; egter kan men zig met mcei'

vermaak die moeice befparen,

Uit het gezegde blykt, dac men zeer gemak-

kelyk alle kragc aan de fterkft bekragtigde Sta-

ven kan benemen , door eene regc ftrydige han-

delvvyze , als die \vy befchreeven hebben. Zon-

der de Staaf, welker Zeilfteenkragc men yernie-

tigen wil, tuiïehen de Yzere ftukjes te leggen,'

heefc men ze maar neer te leggen j en twee an-

dere Staven te nemen , en dezclven uit het mid-

den der leggende Staaf te vryven , met den'

Noordpool naar den Noord-en met den Zuidpool

naar den Zuidpool der Staaf. Is 'er dan nog

eenige Zeiifteen- kragc overgebleven , 't welk

men zeer naauxeurig kan ontdekken , door de

Staaf by de naald van een kompas te houden ;•

dan neemt men maar eene andere Zeiifteen krag-

tige Staaf, en houdt derzelver Noordpool aan

den Noord , en den Zuidpool aan den Zuidpool,

zonder te raken , op den afftand van omtrent

éenen halven duim ; indien men dit nodig oor-

deelt. Eindelyk , indien men in een oogenblik

alle de Zeilftecnkragt der Staven wil vernietigen,

moet men ze maar in 't vuur leggen : doch de-

wjl
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Wyl ze dan tevens zagtworden , kunnen ze niet

weder herfteld worden , voor dat ze op nieuws

gehard zyn.
. : .

Indien iemand maar e'éne Staaf wilde hebben,

zou hy dezelve, om haar de Zeilfteenkragt by

te zetten , moeten leggen tuffchen twee reeds

bekragtigde Staven ^ met den Zuidpool tegens

den Noordpool van de eene, en met den Noord-

pool tegens den Zuidpool der andere ; op zoda-

nige wyze, dat de drie Staven in eene regte lyn

lagen; en op de middelde moet men dan, met

de zes Staven , de vryvingen doen 3 waarvan

we te voren, ten aanzien der gelykwydig leg-

gende Staven
,

gefproken hebben.

Men ziet óp de Plaat een houte Liniaal afge-

beeld, met een gewigt van Lood , welken aan de

Staven tot een ftut verftrekken, terwyl ze bewerkt

worden ; hoewel men zig van eenigerhande an-

der Stutpunt zou kunnen bedienen , zo als ge-

inaklykft viel ; by voorbeeld van de kleine re-

geltjes, die men gewoonlyk aan de kanten vaa'

een Schfyftafel heeft. ^
$ |

'

M.

-<*lt : V

II. Deel, Gg B E-
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. fJo. 423. VI en van 't Jaar 1 730 , No. 4 14. pag. 295. en een

, . Treatife of Aitificial Magnets,by].MicheU.Cainbr. i-]$o.)

» rT ^ ^^ "^^^ voorgaande Verhandelinge

jj L J, vindt n^en een Berigt wegens de befte

j^ tot nog toe gevonden manier , om /irt'tfictels

„ Zei/penentemaken', Dewyl egter de verfchil-

„ lende Handelwyzen, die vooraf gegaan zyn,

„ te kennen, zo wel aangenaam is, alsmiflchien

„ dienftig om nadere ontdekkingen te doen,

j, zuilen we daarvan in deze Verhandelinge Be-

9, rigtgevenO

In den jare 1726 hadt de Heer Arkoldus
Mar-
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Marcel (*), Neefvan den beroemden Leeu-

wenhoek, X.Q Dordrecht ^ het geluk van eenè

hianier uit te vinden , ora de Zei/Jieenkfagt aart

Yzer en Staal bytezecten; zonder eenig behulp

van eenen nafuuriyken Zei/peen; en om die Zeil-

fteenkragt , daaraan medegedeeld , zo fterk te

maken, als öf'er een natuurlykc Zeilfteèn toé

gebruikt ware.

In den jare 1722. hadt hy reeds waargeno-

men, wanneer hy een lang zwaar ftuk Yzer regt

overeind gefteld , en op het boven-einde eeni^

vylfel van Yzer , of kleine ftukjes Yzerdraad

gelegd hadt , dat dan dat vylfel of die kleine

ftukjes kleefden aan een ander ftuk Yzer, welk

glad en fpits was , en zich van het ftaande blok

vyf duimért of hoger lieten opligteii. Maar in

't gemelde jaar 1726. eenige Waarneemingeti

omtrent de ZeilJJeenkragt doende , welke hy iri

grote (lukken Yzer vondt , gebruikte hy , by

gebrek van ander gereedfchap, een grote Yze-

re Schroef, omtrent negentig ponderi zwaar^

waarin hy een klein Aanbeeldje van omtrent

twaalf ponden vaft zette. Óp het gladde bo-^"

ven-einde van dit Aanbeeld lei hy het Staal
i'

waaraan hy de ^eilfteenkragt wilde geven , in

eene

(*) Den Brief, waarin de Heer Marcel aan de Ka.

ninklyke Sociëteit te Londen van zyne Uitvindinge breed-

voeriger verflag doet , vindt men ook in de uitgelezen

j^fatuurktindigeFerlandelmgen, I. Deel. bladz. a6i. te Am-

fterdnm uitgegeven in 't Jaar I735«

-II. De KL, Gg 2
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eene ftrekking van 'c Noorden naar 't Zuiden,-

*t welk by geval ook in de hoeklyn was van de

vierkante oppervlakte des Aanbeelds. Vervol-

gens nam hy een ftuk Yzer, twee en dertig dui-

men lang, en één duim in 't vierkant, wegende

omtrent agt ponden; zynde aan het eene einde

de punt beitelswyze, en deszelfs twee tegens ei-

kanderen over ftaande zyden kort fpits , rond-

agtig tot malkanderen toelopende; en de twee

andere zyden insgelyks rondagtig tot malkande-

ren toelopende, zonder tot elkander te komen;

dewyl 'er een afftand van 4 duiras tuiTchen bei-

den blyft. De punt aan het ander einde der

Staaf is rondagtig en kort fpits, Alle de hoe-

ken van deze twee punten zyn rondagtiggevyld,

*en de ondcrfte vlakte van de beitelswyze pünc

is glad gepolyft. Met de eene hand het Scaal

op 't Aanbeeld vafthoudende, ftreek hy 't zelve

met het gepolyfte einde van 't (luk Yzer, 't welk

hy met de andere hand regt op en neer hieldt,

hard drukkende. Hy ftreek , van 't Noorden

naar. 't Zuiden, met de Yzere Staaf, naar zig

toe, verfcheide malen; tillende de Yzere Staaf,

wanneer hy aan 't einde van 't Staal gekomen

was, in een halve cirkel en verre genoeg van 't

Staal op, om weder aan 't Noorden met ftryken

te beginnen , om voor te komen , dat de reeds

medegedeelde kragt niet weer benomen wierdt.

Dus tien of twaalf malen geftreken zynde , keer-

de hy het Staal om, latende het in de zelfde

Streek leggen , en ftreek het weder als voren ,

-^ tot
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tot dat het, gedurig omgekeerd wordende, om-'

trent vierhonderdmalen geftreken was ;
' waar-

door het hoe langer hoe meer kragt kreeg, en

eindelyk ten mmften zo veel kragts, als of hec

aan een natuurlyken en fterken Zeilftecn was

geftreken. Somcyds gebeurde het , dat het Staal

met weinig ftrykens zyn kragt kreeg ; ja zelfs

in de eerfte ftryking kon hy eene kleine Naald

reeds veel kragt byzerten. Onder anderen , zegt

gemelde Marcel, dat hy deze Zeilfteenkragc

aan vier dunne ftukjes Staal , ieder een duim

lang en anderhalve duim breed , byzette ; de-

zelven by eikanderen voegde tot een Artifciélen

Steen ^ die toen agttien greinen Troy-gewigt

zwaar was^ en daarmede opligtte en omhoog
hieldt een fpyker van honderd vierenveertig

greinen Troy-gewigts : en dat die Art'tficiék

ZeiljReen zes jaren onder een hoop Yzer en Staal,

en in allerleie ftreken
,

gelegen hebbende , eg-

ter in Zeilfteenkragt meer toe dan afgenomea

was.

Verder hadt hy waargenomen, dïit het einde

van 't Zeilfteenkragtig gemaakte Yzer of Staal,

waar hy het ftryken begonnen hadt , akyd naar

het Noorden trok, en het ander einde, daar

het ftryken eindigde, naar het Zuiden, in wel-

ke ftrekking het Staal ook op *t Aanbeeld hadt

gelegen , om geftreken te worden. Hy nam
een ftukje Staal , welk Veer-hard was, en ftreek

het van 't eene einde tot in 't midden , en ins-

gelyks van 't ander einde naar *t midden , en

H. Deel. Gg 3 bc;»
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bevondt, dat het twee Noordpolen hadt aan dQ

einden , en in 't midden éénen Zuidpool. Stry-

kende uit het midden naar de einden, kreeg het

Staal, pp dezelfde wyze, twee Zuidpolen en ia

?t midden eenen Noordpool

Schoon zyne Yzere Schroef lang op dezelfdq

plaats gedaan hadde , egter bevond: hy niet,

dat zy eenen vallen Pool hadt gekregen. Hy
hadt de zelfde proeven willen nemen op een

Aanbeeld van omtrent dertig ponden , met een

lange Yzere pen in hout gevat j maar zy wilden

ZO wei niet gelukken.

\

,, CDit Berigt van gemelden Heer IVT arcei.

5, aan de Koninklyke Sociëteit van Londen,

l, werdt eerft in den jare 1732. in de Hande-

„ lingen dier Maatfchappye gemeen gemaakt.

„ In die van den jare 1730. vindt men insge-

„ lyks eenig berigt van ontdekkingen , wegens

„ de Zeil(kenkragt> d\Q Yzer en Staal mededee-

„ len, volgens de Waarnemingen van den Heer

„ Servington Savery, welken hy in de

„ volgende woorden heeft befchreven.^

In myn' jongen tyd vermaakte ik my eens

met het maken van eene Horizontale 'Naald^ heb-

bende iemand myner medefchülieren eenen Zeil-

fieen. Eer ik den Zeilfteen krygen kon , was

ik reeds dikwils bezig myne Naald in hare Doos

met het einde, gefchikt om 't Zuid- einde te zyn,

aan het ondereinde van een ftaande Yzcr in een

Ven-



TpT HET MAKEN VAN AnTlFlClELE ZEILSTENEN» 46^

Venfter te houden , en fomtyds met zyn Noor-

delyk einde aan het boveneinde daarvan; dewyl

ik gezien had , dat myn makker zulks met zyne

geftreken Naald deedt. Ik merkte dat de

Naald, die zeer los en vry hing, by ieder ein-

de van het Yzer eenige Slingeringen [V/èrationsJi

. maakte. By geval zette ik dezelve in het Ven-

fter op een tamelyken afftand van de Yzere

Staaf, en bevond dat het Zuid-einde meer neig-

de te flingeren naar het benedenfte van de Staaf„

dan het Noordelyk einde ; en ziende dat de

Naald eenige kragt hadt, was ik bedagt om de-

zelve te vermeerderen , door haar uit de Doos

te nemen, en aan de Yzere Staaf met de beide

einden , het Zuidelyke en Noprdelyke , ieder

naar behoren, te ftryken. Door dit middel al-

leen kreeg zy zulk een trap van Poolkragt^ dat

^y ftandvaftig haar één einde naar het Noorden

keerde, wanneer zy levendig werdt gehouden;

maar wanneer ik het ander eind naar de Staaf'

keerde, werdt de Poö/z^n/o-? terftpnd veranderd.

Onlangs op nieuws luft hebbende , om proe-*

ven wegens de Zeiljieetikragt te nemen , en na-

gaande dat Yz^er , gene vafte Poolkragt heb-

bende , zyne einden , indien het maar zagt be-

wogen werdt , raiffchien naar de Mag^etifche

A/ö/-/<//ö«« zou fchikken ; ftreek ijc eene Naald,

die a« duimen lang en 12 gremen zwaar wa's, \

op een ftuk gemeen Yzer , 't welk ik in zyne

lengte gerigt hield in ^q Meridiaan Linie ^ en dat

de Naald kragts genoeg byzette , om viermalen

II. Deel. ^g 4 om-
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pmtrent te flingeren in één minuut. Ik hield

de Naald , onder het ftryken , waterpas en mee

haar Noord-einde naar het Noorden ; en plaat-

fende haar midden op het bovenfte van 't Y-
zer, trok ik ze naar het Zuiden; vervolgens

haar midden aan het onderde van 't Yzer (lel-

lende, trok ik haar Noordwaards ; op dat bei-

de de einden even gclyk mogten geftreken zyn.

Hebbende genen anderen dan een kleinen

Zeilfteen vanzeer onregelmatige gedaante, vi^as

ik niet genegen, om hem zo veel te verkleinen,

dat hy eene bequarae gedaante kreeg, om gewa-

pend te worden \ waarom ik alleen een kleine

plaats aan ieder Pool vlak maakte , waaraan ik

de Wapening met een draad vaft bond. On-

gewapend woog de Zeilfteen 466 greinen. Zyn
gewapende Zuid- Pool kon maar 433 greinen

opligten. Vermits ik had opgemerkt , dat ge-

ftreken Staal zo wel eenige kragt mededeelde,

als Aantrekkingkragt hadt , maakte ik eenig

breed Staaldraad te hebben , 't welk ik naauw-

keurig in even grote flukjes fneed , en dcrzel-

ver einden zo dwars afvylde , als ik kon , en

zeer vlak. Hebbende het eene einde van ieder

ftukje met een Vyl getekend, hardde ik dezel-

ven zeer fterk, en maakte ze geheel en al zeer

glad en glinfterende. Ieder ftukje was omtrent

1. 74. duimen lang, en 36 greinen , of iets

meer, zwaar. Ik ftreek zevenendertig van dc-

zelven , een voor een, met mynen Zeilfteen,

©akende het getekende einde tot den Zuidpool.

Ik
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Ik lei ze nevens elkandercn op een Plank , ee-

nen halven duim van eikanderen af, met hunne

getekende einden naar den zelfden kant , zorg

draagende dat ze malkan deren niet raakten voor

dat ze allen geftrecken waren. Vervolgen»

hadc ik eene Wapening gemaakt van deze ge-

daante «^"^ > e" voegde hen zeer fchielyk

byeen ; en makende daarvan een bondeltje van

een regelmatigen Zeshoek, zo fpoedig als ik

kon , bewoelde ik ze van 't eene einde tot het

andere, met de Wapening 'er op. Bevinden-

de dat myn Arüficlèh Z(?///?^^«kragtiger was dan

myn natuurlyke , hield ik den Artificiélen in de

eene , en den ratuurlyken in de andere hand ,

met den Noordpool van den eencn tegens den

Zuidpool van den anderen , en zettende hunne

Wapening op het midden van een myner ftuk-

jes Staaldraad , trok ik ze van eikanderen af,

en ftreek dus beide de einden van 't ftukje Staal

op 't zelfde ogenblik. Op deze wyze bekrag-

tlgde ik een tv/ede party van Staaldraden , een

voor een ; welken ik geiyk de vorigen behan-

delde , bindende de Wapening van de eerften

nu op deze laatften. De zuidpool van dezen

Artifctêlen Ze}Ijleen ligtte een Sleutel op , die

ii!25 greinen Troy-gewigt zwaar was. Beide de

Polen te famen ligtten bezwaarlyk den zelfden

Sleutel op , als 'er zo veel gcvvigt aan vaft was,

dat het in 'c geheel een pond , of 5760 greinen

Troy-gewigt woog.

Ik was vervolgens bedagt , om deze manie?

51. Deel, Gg 5 van
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van ftryken te verbeteren , door alle de 'ftukJeS!

Staaldraad met hunne getekende einden naar het

Noorden in een lang fmal groefje te leggen,

opdat ze niet zouden wegrollen , terwyl ik ze

ftreek. Ik zette de twee Zeilftenen op hun ge-

mene midden , en ogenblikkelyk en fchielyk

trok ik den eenen naar het eene einde der Staal-

draden , en den anderen naar het ander einde.

Deze manier bevond ik niet alleen Ipoediger,

maar ook voordeliger, dewyl ze allen meer kragt

ontlingen ; alleen waren de ttukjes, die aan het

een en ander uicerfte gelegen hadden , zo fterk

niet bekragtigt , als de overigen. Een dezer

riieuwgeltrekenen kon eene toebereidde Spyker

van 4^ duimen lang , en meer dan 42Ó greinen

Troy-gewigt zwaar , opligtcn ; 't welk 11. 83V

maal zyn eigen gewigt was. Ik plaatfte de ftuk-

jes Staaldraad ieder op zig zelve in de Magneti-

fche Lime
,
gedurende omtrent twee dagen , in

welken tyd zy allen iets van hunne kracht ver-

loren hadden ; doch 't geen 't meeft verloren

had, kon nog gemaklyk een Spyker, van4< duir

men lang en 306 greinen zwaar, opligten.

Dewyl dit zo wel gedaagd was, nam ik ze-

ven ronde Stale Staven , allen even groot en

lang, welker midüeUynen van omtrent s Duims,

en lengte omtrent 12^ duimen was. Ik hardde

en maakte dezelven fchoon ,
gelykikhet Draad

gedaan had, en lei-ze teneinde van eikanderen,

m een groeve , die ik 'er toe vlak had gemaakt ^

in een lang ftuk Hcut , omtrent ter helfte van

haas
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haar midddlyn , allen met haar getekende ein-

Öen naar den zelfden kant ; en , (tekende eene

Pen aan het eene einde , om de Staven tegen te

houden, dat ze niet naar den grond gleden, til-

de ik het ander einde pp, tot dat de rei Staven

in de Magnetifche Linie lag. Daarop ftreek ik

haar met twee myner Zeilftenen ,
gelyk te vo-

ren ; en dit bevond ik de befte manier van allen

te zyn. Alles gedaan , en de Wapening 'er aan

gevoegd zynde, ligtte de ISfoord pool, nog een

half jaar daarna, één pond Troy-gewigt op, en

de Zuid- Pool zeer veel picer.

In deze Toebereiding had ik een miflelyk ge-

val: want , nadat ik reeds een der Staven had be-

finnen te ftryken , merkte ik dat dezelve een

weinig dikker was dan de overigen , 't welk ik

zogt te verbeteren op eenen Slypllecn , wiens

Spil omtrent veertien of yyftieri graden van 'c

Ooften naar 'c Noorden Itrekte. Ik was niet

bedagt om de Polen naar hunne eigenaartige

ftreek te houden , onder het flypen y maar hielde

de Staaf fomtyds dwars opdenSceen, 't welk

haar zou doen ftooten, fomtyds met den Noord-

Pool naar het Noorden. Vervolgens ftreek ik

dezelve wederom met de overigen , maar koti

baar zo vele Aantrekking niet niiededeelen , als

aan de anderen.

Ik onderzogt met myn Kompasnaaldjc , of de,

verandering van Pool in 't midden der Staaf

. ware , of nader aan het eene einde dan aan het,

andere , en ik vond '«r vejfpheide> Po.len in^

II. Deel. "W^:*
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Wanneer ik ze regc overeinde hield , was het

onderlle cinéQ een Zuid- Pool; wat hoger was

gene Aantrekking ; op een derde van de lengte

der Scaaf was de Pool veranderd in een fterken

Koord-Pool, en op omtrent tweederde der leng-

te in een fterken Zuid-Pool ; en aan her boven-

einde in een fterken Noord -Pool , trekkende

het midden tuffchen ieder Pool niets aan. Of
het ftoten op den Slypfteen , wanneer ik de Staaf

in een verkeerde gpftalte hield , de oorzaak de-

zer onregelmatigheid ware , dan of ik ze in het

eerft verkeerd geftrcken had , weet ik niet;

maar ik kon dezelve niet verbeteren door ftry-

kcn ; want gelyk de kragt fterker werdt in de

einden , zo werden ook de Polen in de andere

gedeelten fterker. Ik zogt het te verhelpen

door de Staaf over een helder Vuur van Houts-

kolen waterpas te houden , met het einde , tot

den Zuid Pool gefchikt , naar het Magmtifche

"Noorden , en hield haar dus , tot dat ze blaauw

werdt , wanneer ik ze van 't Vuur nam , en in.

dezelfde houding, dat is, byna waterpas, koel-

de. Ik onderzogt ze nu zonder haar weer te

ftryken , en bevond- ze volkomen verholpen,

want de Poolkragt was doorgaande regelma-

tig,- en zy trok zo fterk aan , als eene der overi-

gen.

Voorts tragtte ik de Ze'/ljleenkragt in Staal te

verwekken , zonder behulp van eenigen Zeil-

fteen , uitgenomen die , welke in het middel-

punt der Aarde is.

Be-
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Bevindende dac myne Art}ficték ZeilJlenengTO.

ter kragc aan ander Staal mededeelden dan zy
zelven hadden ; en nemende in aanmerking, dac

regtltandige Siaven cenige kragc hadden van

de Zeilfteenkragc der Aarde ^ en eenen kleinen

graad van vafte Poolkragt mededeelden, wan-

neer zy in eene regcftandige geftalte of in de

Magnet'ifche Lmie gefteld waren ; zo maakre ik

negen Stale Staven te hebben , van l duims

in 't vierkant en 16 duimen lang, zynde ieder

drie pond ^z;oW//^'m-gewigt zwaar. Ik maakte

haar tamelyk glad met flypen , , en vylde hare

einden vlak en. dwars met hare lengte ^ merkte

een van hare einden met een teken , hardde haar

en fchuiirde ze glad , en poiyftte hare einden

Z€er weh Ik voegde eene Wapening aan ieder ~

einde van een Staaf, en bond dezelve daar aan

vaft. Voorts een der ongewapende Staven met
haar getekende einde Noordwaards houdende $

tilde ik haar Zuidelyk einde op tot in de hoog-

te der Magnet'tfche Linie , by gifling ; daarna de

gewapende Staaf nemende , met de Polen der

Wapening nederwaardSj en het getekende ein-

de Noordwaards , en neêrhellende in de Ma^ne-

tifche Linte , zette ik den Pool van de bovenfte

Wapening omtren vier of vyf duimen van den:

top der ongewapende Staaf; en, zo ras als hy
dezelve raakte, (treek ik hem nederwaards, zo.

fchielyk als ik kon , tot dat ik over het midden

was gekomen , en van daar naar beneden , hoe

langer, des te trager, tot ^beneden.aan toe,; daar

. IL Deel. ik
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ik hem een fekonde of twee liet ftil ftaan. Op
dezelfde wyze den Pool van de benedenfte Wa-
pening ftellende op de ongewapende Staaf, om-
trent vier of vyf duimen van onderen af, trok

ik denzelven naar boven, in 't eerft zeer ras,

doch traager boven het midden gekomen zynde,

en latende hem een weinig rullen aan het bo-

venfte einde. Hebbende beurtelings opwaards

en ncderwaards het ftryken op de zelfde zyde

der Staaf herhaald ; ftreek ik de tegenoverge-

ftelde zyde op dezelfde wyze, en vervolgens de

twee andere zyden. Toen de ongewapende

Staaf regt overeinde houdende , onderzogt ik

of zy een vaUen Pool gekregen hadde , door een

Naald boven en onder aan te houden ; want in-

dien zy een Pool had gekregen , dan zou ze de

Naald fterker aantrekken , wanneer het gete.

kende einde der Staaf om laag , dan wanneer

het om hoog werdt gehouden. Vermits ik be-

vond , dat de gewapende Staaf aan de aiidere

meer kragcs hadt medegedeeld , dan in haar zel-

ve was , nam ik 'er de Wapening af en bond

dezelve aan die Staaf, welke nu geftreken was,

en hiermede ftreek ik die , welke ik de Wape-
ning ontnomen had. Met eenige weinige ma-

len de verwiffeling dér Wapening van Staaf tot

Staaf te herhaalen , en de zwakfte te ftryken ,

bragt ik in beide een vaften Pool voort , en zelfs

in zulken trap, dat de Noordpool nederwaards

gehouden, het Noord-einde der Naald aantrok-

ke, fchoon veel minder , dan of de Noordpool

om
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om hoog ware gehouden , en de verfchillende

ftand veranderde nu hare Poolkragt niet , maar

verzwakte dezelve alleenlyk; waarom ik hare

kragc nu volkomen ftandvaftig noeme. Vier of

vyf herhalingen der zelfde werkinge meer; ver^

meerderde dermate hare kragc j dat de Zuidpool

van eene derzelven een Spyker , die bequaani

gemaakt was, en van welken men duizend voor

tien Huivers koopt {ten-fmny-nail^ 3 kon oplig-

ten ; en na nog twee of drie herhalingen, een ge*

mene Sleutel, die meer dan 250 Greinen Troy-ge-

wigt zwaar was; niet by het oog maarby haar be-

neden einde, weik wat bolrond vi^as en gepolyft.

Met eene dezer Staven, gewapend, ftreckik

een half dozyn Staven ^ ten einde van eikande-

ren gelegd , op een Plank , |die in de Magtteti-

fche Linie was opgeligt , nederwaards ftrykende

met den Noordpool, en opwaar ds met den Zuid-

pool : na verfcheide malen geftreken te heb-

ben , ligtte de Zuidpool der eene de andere by

haren Noordpool op. Met eene dezer Staven $

gewapend , ftreek ik een kleine vierkante Staaf

van Staal, lang 2. 156 duimen, en iets meer

dan i duims dik j wegende 304 greinen , en zy

ligtte vervolgens een Yzer op j dat 5 ^ duimen

lang , en 2000 greinen zwaar vi^as , 'c welk 6 f
maal hare eigen zwaarte was. Met deze klei-

ne Staaf, ongewapend, ftreek ik een kleine Sta-

le Naald , zynde het oog insgelyks van Staal.

Ik hardde dezelve zeer fterk en maakte haar ge-

heel fchoon ; zy woog niet wel vier greinen,

II. Deel. en
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en ligcte op twee Spykcrs,hoedanigen men dui-

zend voor zes ftuivers koopt {,J:x-penny-natls ^ 3

aan ieder einde, tcrwyl ze in ccnen horizontalen

ftand werd gehouden, met haar Zuidpool naar

liet Noorden. Zy ligcte ook een Sleutel op by

het oog, wanneer ze regtQandig gehouden werdc

met haar Zuidpool tiederwaards , wegende de

Sleutel ruim 115 greinen, 't welk volkomen

negenentwintig malen hare eigen zwaarte is,

door de kragt van cénen Pool , hebbende de

Sleutel te vooren gene ftandvaftige kragt. Ik

heb dit nooit door eenen natuurlyken Zeilfteen

zelven zien uitwerken, zo als die gemeenlyk ge-

bruikt wordt ; maar wat een goede Zeilfteen

doen zou , wanneer ze gebruikt werdt gelyk ik

het Staal gebruikte, weetik niet.

„ [Uit de voorgaande berigtcn blykt , hoe'-

„ verre men gevorderd was in 't maken van

„ ^rtificiéle Ze'ilfienen: doch ettelykejaren daar-^

„ na werdt die konft tot veel groter volmaakt-

„ heid gebragt , inzonderheid door de Heren

„ K N 1 G H T en M 1 c H EL L , welke laat fte daar-

„ over eene Verha'n deling te Kambrids in 't ligt

5,
gaf , in den jare 1.750. In deze Verhandelin-

„ ge handelt hy omllandig van de manier , die

„ hy volgde , en voor 't grootfte deel hierop

5, uit komc.J

V Hy liet een dozyn Stale Staven maken , iedef

omtrent ccnen drie vierden once wegende, zes

duimen lang, en eenen halven duim breed, wel-

ken
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ken hy met ecne volle, doch niet al te grote,

hitte het harden. Zy werden allen, terwyl ze

heet waren; met een bytel aan haar een einde

geteitend. Nadat ze gehard Waren het hy de

einden op cenèn zagteri Steen Zuiver en glad

maken. De grootte en gedaante der Staven is

willekeurig , mits men altyd eene gevoeglyke

lengte, evenredig naarde dikte, beware. In*t

algemeen is het nuttig, dat men eenigê Stavea

heeft, dieeenhülvèn duim langer of korter zyn,

dan de overigen. Het common bliflered Staal

fchynt doorgaans het bequaamfte , om gehar^

en tot ons einde gebruikt té worden.

De gemerkte einden der Staven zulten voor

de Zuidpolen , en de otigetekende voor dé

Noordpolen dienen (*); en om ze zodanig tè

maken j legt mèn een half dozyn der Scavcn in

een regte rei agter elkandefen. Noord en Zuid-

waards ; voegende het ongetekende einde van

de eene aan het getekende einde van de an-

dere -, liet getekende einde Noord waarde.

Dan neemt men eerten gewapenden Zeilfteen,

èn zet denzefven met beide de Polen op eeriè

der Staven , den Noordpool naar het geteken-

de, en den Zuidpool naar het ongetekende ein-

de der Staaf; ftrykende drie of viériiialen den

Zeilfteen te rug én -voorwaards , van 't eene

ein-

(*) [De Heer Michell noemt dien den Zuidpool,

welke naar 't Noorden , en dieif den Noordpool , yrelKc

ijaar 't Zuiden -v^ylt.]-

H. De Et. Hh
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einde tot het andere van de ganfche rei Staven ^

en zorgdragende, dat ze allen geftreken wor-

den. Vervolgens den Zeilfteen op eene der

middelfte Staven geftreken hebbende , plaatft

men de twee uiterfte Staven in het midden ^ en

ftrykt die wederom drie of vier malen ; maar

men gaat daarmede niet voort tot het einde

Van de rei Staven , dewyl de uiterften , die te

voren in 't midden waren, reeds groter kragc

hebben gekregen, dan zy zouden gekregen heb-

ben op de plaats, daar ze nu leggen; en van

die kragt zouden ze wat verliezen, indien ze

hier leggende nu weder werden geftreken. Dit,

namelyk , dat de uiterfte Staven zo veel kragt

niet ontfangcn, is de reden, waarom zy naar 't

midden moeten verlegd worden. Na dat ze al-

len, dus beurtelings in 't midden leggende , ge-

ftreken zyn , keert men ze om, en doet de zelf-

de werking aan de andere zyde.

Indien men genen gewapenden Zeilfteen heeft,

neemt men eenen ongewapenden , 't zy natuur-

lyken^ 't zy artjficié/eft; doch dan plaatft mendert

Zuidpool van den Zeilfteen op het getekende

einde van de uiterfte Staaf, en ftrykt dus over

de ganfche rei tot het einde toe ; en vervolgens

dien Pool *er afnemende , zet men daar den

Noordpool in de plaats ; doch niet aan het ein-

de der Staaf, maar by het midden , en ftrykt

'er wederom mede te rug: dan verandert men

nogmaals de Polen , zettende zorgvuldig den

Zeilfteen in 'c midden der Staaf, en ftrykt 'er

me*
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mede naaf het ander einden gclyk in 't eerft*

Dit vier of vyf malen gedaan zynde , legt men

de twee uiterfte Staven 'in 'c midden , en den

Zuidpool van den Zeilfteen op het getekende

einde plaatfende , ftrykt men daarmede tot en

naar het ongetckende, en eindelyk den Noord-

pool zettende op het gngetekende einde, ftrykt

men naar het getekende. Men moet dit drie

óf vier malen herhalen , vervolgens de Staven

omkeeren, en aan de andere zyden op dezelfde

wyzc te werk gaan.

Indien de 2teilftenen, dié men gebruikt, niet

ftcik genoeg zyn , ftrykt men liever alle de

twaalf Staven eer zy gehard zyn, waar door ze

de Zeilfteenkragt gemaklyker ontfangen , en

wanneer ze, zo veelmogelyk is, die kragtheb*

ben gekregen , hardt men een half dozyn , wel-

ke men met de overige zagten Zeiipeenhagtig

maakt, die dan op haar beurt ook gehard wor-

den.

Dus een half dozyn Staven eénigszins Zeil*

fteenkragtig gemaakt hebbende, legt men de o-

verige zes in een rei ögter elkandercn , gelyk"

devorigen, en fteltde zes Zeilftbenkragtigen (*)

op eene der middelften , die in de rei leggen,'

i^egtftandig, drie met dé getekende Zuidpolen'

naar beneden , en drie met de Noordpolen: aan

>het

(*) [Vergelyk deze befchryvin^ï van de regtftahdige'

Staven met Fig. 3. van Plaat XVI.]

lï. Deel. Hh ir
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het boveneinde dezer zes Staven raken zy elkaiv

deren, maar beneden moeten de drie Zuidpolen

van de drie Noordpolen een vi^einig , miffchien

\^ duimSj van eikanderen gefcheiden zyn : men
kan ze met een klein ftukje Hout fcheiden. De
drie getekende Zuidpolen van de ftaande zyn

gelteld naar de ongetekende Noordpolen der

leggende Staven , die wat necrwaards hellen;

len de Noordpolen der flaande zyn gefteld naar

de getekende Zuidpolen der opwaards leggende

Staven. Vervolgens I^rykt men met de ftaan-

de^ agterwaards en voorwaards, drie of vier ma-

len over de gehele rei der leggende , dan legt

mende twee uiterfte leggende Staven in 'c mid-

den, gelyk te voren, en ftrykt *er weder over,

tot dat ze allen beurtelings in 't midden gelegen

hebben; wanneer men ze omkeert, om over de

andere zydcn te ftryken, op dezelfde wyze; doch

de twee uiteide Staven moeten riet geftreken

worden; men legt ze op haar beurt in *t midden,

en ftrykt ze dan. ^

Dus zal dit laatfte half dozyn Zeiljïeenkragtig

zyn, en zelfs meer, dan het eerfte, welk men

daarom ook neer legt en gaat ftryken met de

laatft geftrekenen. En dus moet men beurtelings

het ftryken eenige weinige reizen herhalen, dan

met het eerfte, dan met het laatfte half dozyn ;

tot dat zy geen verdere kragt ontfangen.

Deze Staven van zes duim, dus bekragtigd,

zullen j indien ze behoorlyk gehard zyn , met ee-

nen Pool, «en ftuk Yzer van een pond of meer

op-
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opligten , mits het Yzer een gevoeglyke gedsan-

te hebbe: en zes zulke Scaven zullen, op de ge-

melde wyze, met drie of vier malen te ftryken ,

zes anderen volkomen bckragtigen ; de twee

uiterfte Scaven egter uitgenomen, dewyl die aU

tyd eerft in 't midden moeten gelegd worden.

Ten aanzien der zes S'.aven , die men regt-

ftandig ftelt op de leggende , om 'er mede te

ftryken, moet men waarnemen, dat ze niet te

gelyk by elkander moeten gevoegd worden,

raaar eerft één met den getekenden Zuidpool

boven aan tegens eene andere , die den ongete-

kenden Noordpool boven heeft; en dus vervol-

gens allen , een voor een. Om ze af te nemen

van de leggende voegt men ze eerft digt by een,

de fcheiding onder aan wegdoende •, en dan

mag men ze, [wat kantelende, dewyl ze anders

de leggende ligtelyk zouden optillen,! allen te

gelyk wel afnemen. Ook mogen ze dan wel

by een gevoegd wederom op de leggende gefteld

worden. Men fcheidt ze niet, voor dat ze reeds

ftaan op de leggende , die *er medo geftreken

zullen worden.
• De twee Scaven, die aan de uiterfte einden

der ganfche rei leggen , moeten op haar beurt

in 't midden gelegd worden, om hier meer kragt

te ontfangen ; waarvan dit de reden fchynt, dat

de zes ftaande Scaven , waarmede men ftrykc,

dat gedeelte van de leggende Scaaf ; '/ tvelk tus-

fchen baar nies vervat is ^
^oogen Zei^Jieenh'agtig

ie maken in eene rigüng of ftreek, welke ftry-

II. Deel. Hh J dig
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dig is met die rigting waarin het gedeelte, 'jC ,

welk tujjchen haar vervat is , Zeilfteenkragtig ge-

tiiaakt wordt. Deze laatfte is cgter de ftreek

der Zeilfteenkragt , die men voorheeft aan de

leggende Staaf te geven ; en by gevolg is de

eertle werking tegen ons , en zou nadeel doen

,

indien ze niet eenigszins belet wierdt. Om ze

te beletten lopen twee oorzaken fiimen ; voor

ecrft , dat Vermogen , waardoor het Staal in

zekeren trap alle werking tegenftaat, zo die de

Zetljieeukragt gQQÏi, al^ die dezelve vernietigt;

ten anderen , het vermogen der Staven , die

reeds eenigermate Zeiljleenkragtig zyn , en aan

beide de einden leggen van de Staaf , die ZeiU

jieetikragtig gemüüki wordz, IVTaar,nu, dit laat-

fte Vermogen ontbreekt aan het eene einde van

die Staven , die de laatften in de rei leggen ; en

by gevolg gene kragt genoeg hebbende om vol-

komen de ftrydige Werking der ftaande Staven,

daar men mede ftrykt, te wcderftaan , krygen

zy minder Zeiipeenkriigt dan de anderen , die

daartoe Vermogen genoeg hebben. Schoon in

de rei Staven ieder alleenlyk eene Staaf heeft

om haar te oHJerjieunen tegens de ftrydige Wer-
king der zes ftaande Staven , en haar ook zeer

wel daar tegens onderfteimt ; nochtans zullen

fommigen eenige meerder kragt krygen , door

onderfteund te worden van groter Ze}/J}eetjArag^

tige IJgchamen , of door twee of drie Staven

van haar eige grootte , aan ieder einde ; opdat

dus de twee of drie Zuid- of Noordpolen , waar-

me-
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mede men ftrykt, genoegzame tegenwerking

ontmoeten , die derzelver ftrydige Werking we-

derftaat.

Indien men derhalve meer dan zes Zeiljieen-

kragtige Staven g'^hwxxkly om Staven van gelyke

grootte te ftryken , dan is hare ftrydige Wer-
king des te groter , en derhalven kunnen zy zo-

fterk niet bekragtigeri , ten zy de leggende krag-

tiger onderjieund worden. Zes zyn daarom over-

vloedig genoegzaam , om aan eene Staaf van

dezelfde grootte, als zy zyn, zo veel of meer

kragt mede te delen , dan zy kan b^iouden.

Wil iemand egter meer Staven gebruiken , om
'er mede te ftryken ; dan kan hy op de volgen-

de wyze te werk gaan.

Zet zo vele Ze'tljieenkragtige Staven op eene

leggende, als gy wilt, volgens de reeds gemel-

de wyze ; ajelfs kunt gy ze in eenen dubbelen or-

der plaatfen , zodat 'er twee naaft elkander op

de breedte der leggende Staaf zyn gefteld , en

oan ieder zyde de helft overfteekt. Dezen , in

plaatfe van , boven aan, tegens eikanderen te

fteunen, kunnen met hare boveneinden fteunen

tegens een ftuk Yzer, dat zo lang is als de leg-

gende Staaf, of als zy in eenen dubbelen order

ftaan , tegens twee zulke ftukjes Yzer. Dan

moeten zy,die met de Noordpolen, en zy, die

met de Zuidpolen naar beneden ftaan, zo naar

by eikanderen gefteld worden, dat ze elkander

in *t midden der leggende Staaf byna raken, en'

vervolgens de eerfte naar *t eene , en de ande-

H. Deel. Hh 4 ren
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ren naar 't ander einde langzaam gefcheiden en

getrokken worden.

Op deze wyze zou het niet qualyk zyn zeer

kleine Naaldjes te (tfyken , welken zo dun zyn,

dat ze niet in ftaat zyn zigzelven te onJerJieutfe»

tegens die gemelde ftrydige Werking, fchoon

7.e maar met twee van de zesduims Staven ge-

ftreken worden ; hoewel het gemelde ftukje Y-
zer boven aan dan niet te pas kan komen

,
ge-

]ykhet ook onnodig is, dewylde ftrykende Sta-

ven maar twee in getal zyn.
'

Voorts kan men nog aanmerken , dat de zes-

duims Stale Staven alleszins genoegzaam en

dienftigft zyn , om 'er mede te ftryken en te be-

kragtigen : fchoon de byzondere gedaante van

weinig belang is, om de Zeiljieenkragt te ontfan-

gen; want, indien men maar zorg draagt dat dq

lengte gefchikt is naar de overige grootte, dan

kan de gedaante, naar willekeur, verlchillen. Een

indegedaante van een Hoef-yzer heeft alleen dit

voordeel, dat zy kleiner plaats beflaat, en dat

men een Hang-plaatje aan beide de Polen kan

begten; waardoor beide de Polen te gelyk kun-

nen tillen, eq zelven bell bewaard worden.

» [Dus verre heeft de Heer Mkhell bcfchre-

„ ven de manier, om Artlfcicle ZeiljlsneniQmz-

„ ken met behulp van eenen Natuurlyken ; zy-

„ ne Manier om die te maken met drie Tzert

„ Staven 2MQer\ ^ zonder Natuurlyken Zeilftecn,

„ befchryft hy dusO

Ik
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Ik maakte, zegt hy, een half dozyn dunne

Stale Staafjes te hebben , die fchoon gemaakt,

n^aar niet gehard waren, te famen één üncewe-.

gende; zy waren twee en een halven duim lang,

en een vierde van een duim breed , en aan hec

einde getekend , gelyk de Staven van zes dui-

men. Een derzelven werdt geplaatft oaiirenc

in de Ilrcek der Kompasnaald , me: het gete-

kend einde, 't welk gefchikt was om de Zuid-

pool te worden , naar het Noorden. Aan ieder

einde van h zelve werdt een grote Yzere Scaaf

gelegd, in de zelfde ftreek , en omtrent water-

pas , zyndc het Noordelyk einde een weinig lager.

De Yzere Staaf aan het Noord-einde was vier

voeten lang , en dertig ponden zwaar ; en die

aan het 2qid einde was vier en een halven voet

lang, en woog agtien pondem. Vervolgens nan-^

ik eenen Yzeren Vuurpoker, wegende ruim één

pond en zes oneen , dien ik omtrent regtftandig.

hield , hellende het boveneinde een weinig naar

^c Zuiden ; het beneden einde was glad englin-

fterend gevyld , om 'er gevoeglyk mede te Rry-

ken , en werdt gefteld op het Noord einde van de,

Jcljcine Stale Staaf, welk de Zuidpool zou wor-

den ; en dus werdt dit Staafje met den Poker

geftreken van het Noord raar het Zuid einde,

daar hy 'er af werdt genomen , en te rug gc-

bragt op eenen kleinen afftand; wanneer ik hem

als voren 'er weder opzette, en op diezelfde.

wyze iw'tn.t'fg malen het ftryken herhaalde ; waar-

door het Staatje k^igt genoeg hadt oni een kle\n

JI. Deel, Hh 5 Sleu-
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Sleuteltje op te ligten, dat on:trent I once woog.

Op dezelfde wyze werdc het nog tagtig malen

geftreken , wanneer het een Sleuteltje van i

once opligtte. Dus (Ireek ik ook drie anderen

der Staafjes. Een der twee overigen werdc

tuflclien de twee Yzere Staven gelegd , gelyk

de vorigen ; maar in plaatfe van met den Vuur-

poker , ftreek ik ze met de vier Staafjes , die

reeds wat Zeïljleenkragt'ig waren , op de zelfde

manier , als van de zesduims Staven gezegd isj

de twee Zuidpolcn met een grote Speld , die

miffchien -^ duims dik was, van de twee Noordr

polen zyndc gefcheiden. Door dit middel werdt

het vyfdc Staafje vry wat kragtiger , dan een

der vier ecrftcn ; en het laatfte Staafje op de-

zelfde wyze bekragtigdzynde, gebruikte ik deze

twee ih plaatfe van tweeder vier , die ikopgelyke

wyze ftreek, wanneer ik de twee anderen der eer-

fteuj milt deze vier, nu kragtiger gemaakt zynde,

ftreek. Dus werden ze alle zps op hunbeurtdrie

of viermalen geftreken, tot dat ze allen zoveel

kragt hadden als zy in hunnen ongeharden ftaac

Itonden behouden •, en waardoor zy, met dénen

Fooi, ieder omtrent 1+ once konden ligten.

Met deze zes Staafjes, dx^s ZesiJleenkragtiggOT

maakt , en mot een groten Speld , op de voor,

gemelde wyze, van een gefcheiden, ftrykt men

eene rei van zesduims geharde Staven , op die

zelfde manier , v/aarvan in het voorgaande is

gcfproken ; die daardoor ieder in ftaat worden

om me: ccncn Pool byna twee oneen te ügten,

't welk
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H welk overvloedig genoegzaam is , om een

grpter icragc mede te deelen ; want zes anderen

daarmede geltreken , en dezen wederom door

die, en zulks twee of driemaalen herhaald -zyn-

de, krygen zy zo grote kragt, als zy behouden

kunnen.

De reden , waarom men kleine Stale Sta-

ven gebruikt , is alleenlyk , opdat zulke Yzere

Staven , als men gebruikt , haar genoegzame

kragt zouden kunnen byzetten : want fchoon die

yzere Staven ook aan groter Stale Staven een

kleine kragt zouden geven ^ zelfs wanneer zy ge^-

hard waren j egter zouden ze haar niet in ftaat

fiellen , pm dezelve aan anderen mede te dee-

len : en om dezelfde reden , waarom de Stale

Staafjes klein zyn , zyn de Yzere groot.

Daarom zyn ook de Stale Staven ongehard; want,

gehard zynde, ontfangen ze gene genoegzame

kragt , om die mede te declen. Zelfs maar Veer-

hard zynde gemaakt , ontfingen zy in zeshon»

derd ftreken zo veel kragt maar , als de onge-

hardein twintig, en ligtten flegts i van een on-

ce ; en naauwlyks kon die kragt iets vermeerr

derd worden door verfeheide honderd ftreken

jneer. Zy hadden egter kragts genoeg , om aan

zes anderen van haar eigen grootte en hardheid

meer kragt mede te dcelen ; en door die weder-

om bekragtigd zynde , beurt om beurt, quamen

zp eindelyk na eenige herhaalde werkingen tot

hare volle kragt. —-^

De reden , waarom de Yzere Staven en Po-t

II. Deel. ker
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ker in die ftreek geplaatfc worden , welice wy
te voren befchreven, is omdat alle Yzer , welk

«og gene vafce Zeiipsenkragt heeft, dezelve cer-

fcond krygt , door geplaatft te worden in , of

niet verre van de ftreek der Magmtifche Linie:

en dus krygcn , door liunnc gefielteniffe, deY-

zere Staven en Poker de Magnecifche' kragc.

Doch in alle delen der Aarde is die Magnetijchi

Linie dezelfde niet , en derhalve moet de wyze,

om de Yzere Staven te leggen , verfchillen.

Plaats dezciven derhalve eerfl waterpas Noord

en Zuid j of ten tweikn waterpas Ooft en Weft \

of cindciyk regt op en ncêr , en laat één eindo

van den Poker of Yzere Staaf , waarmede dé

Stak Staven zullen gefcrcken worden , een wei«

nig gebogen worden , dat het nog mag dragen of

drukken , fchoon de Poker omtrent cvenwvdi^

\_paralkf] gehouden worde aan de anier Stale

Staven. Dit gebogen einde van den Poker gefteld

zynde op eene der einden van het klei^ie Stale

Staafje, welk bekragtigd zal worden, en de Po-

ker gehouden zynde in eene ftreek daaraan om-

trent evcnwydig, en met zyn ander einde naar

de Yzere Staaf, welke legt aan dat einde van

de kleine Scale Staaf, welk regt tegcns over het

einde van 't Stale Staafje is , waarop het gebo-

gen einde geplaatft is; ftryk 'er dan mede naar

het andere einde, en het dan afneemende, her-

haal het ftryken verfcbeide malen, tot dat de

kleine Stale Staaf genoegzame kragc heeft ge-

kregen.

De-
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Dewyl de Yzere Staven fomtyds eenen klei-

nen trap van vaitc PW/c/'^^'^ gekregen hebben,

door lang in den zelfden (tand ce Haan , fchoon

dit zelden gebeurej zo is 't geenquaadj datmea

ze, nu gebruikende, in die zelfde ftreek houdc,

waarin ze ftonden , en de zelfde einden den zelf-

den weg uit legt , zo veel als gefchieden kan,

in haren behoorlyken ftand: of anders , dat men
haar, nadat ze in haren behoorlyken ftand ge-

legd zyn , eenige weinige goede flagen,, einde-

lings , geeft met eenen zeerzwaren Hamer; of

dat men ze rood gloeiend maakt , en in dien ge-

melden ftand laat koelen , 'c welk de zekerftet

manier is , om haar Zeiljieenkra^tig te hebben in

hare regte ftreek.

Behalve op dé gemelde manier , kan men de

Zeiljleehkragt ook krygen , doch in eenen kleinen

trap , door vylen , drillen , en met een Hamer
te flaan , 't welk alles van het zelfde Beginfel als

het vorige afhangt ; naraelyk den ftand der lig-

chamen , die bekragtigd worden , in of naarby

de Magneüfche Linie. Doof met een Hamer te

flaan , welk nog de befte van de drie gemelde

manieren is , heb ik eenen kleinen trap van Zeil-

Jieenkragt medegedeeld ; en zelfs eenen genoeg-

zamen om 'er, met eene goede behandeling,

mede te vorderen ; doch dit middel gaat lang-

zamer, min zeker, en geeft za veel kragt niet,

als het reeds gemelde.

M.

II. Deel. BE-
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DE Scerrekunde thans zo ver gevorderd zyn-

de , dat men op 't voctfpoor van den be-

roemden Halley, volgens de gronden van

den grooten Newto», niet alleen de Wegen
der Koraeeten , op den tyd waneer zy zig ver-

toond hebben , ten naa"uwkeurigfte bepaalen ,

maar zelfs de terugkomft van eenigen derzelven,--

onbefchroomd , vaftftellen en voorzeggen durft,

zo gebreekt 'er niets om de genen , die in zul-

ke Zaaken onervaren zyn , te overtuigen , dan

de beveftiging van zodanige voorzeggingen door

den uitflag ; te weeten de wederkomft van een

voorfpelden Komeet. Dit is tot nog toe de Ster-

rekundigcn niet gelukt, doch zalin 't kort moe-

ten gefchieden , ingevalle de loop der Hemel-

fche Lighaamen ftand houdt , waar aan niet is

te twyfelen ; Immers de Komeet , die zig ver-

toond
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tootid heeft in de jaaren 1531 , róoj en 1682,

t'elkens waargenomen zyndc , heefc een opzigc

van de Zon nagenoeg een zelfden Loopbaan be-

fchreeven, en wordt derhalven, gelyk bekend

is , in korte Maanden te rug verwagt. Te voor-

baarig zou de Sterrekunde van onzekerheid wor-

den befchuldigd , om dat men niet in ftaat is,

noch geweeft is , de nette Maand , of zelfs hec

Jaar, van zyne wederkomft te voorfpellen ; veel

minder , om dat men reeds eenige Maanden op

deezen Komeet gewagt heeft, zonder dathy tot

nog toe , zo veel bekend is , zigtbaar zy ge-

weeft. Volgens de Waarneemingen is de tyd

van zynen Loopbaan om de Zon , of, wil meti

liever , de tuffchentyd van zyne wederkomft,

«eer ongelyk, In zynen voorgaanden Omloop

heeft hy befteed nagenoeg 75 , en in den voo-

rigen iets meer dan 76 Jaaren. Hierom kaa

men den laatften Omloop , op 't einde van Wel-

ken men hem nu zal moeten zien , met reden

niet minder ftellen dan 751 Jaar ; 't welk de

Middelloop is, door den Heef Ni co laas

Struyck opgemaakt uit 7 Omlöopen , vanden

Jaare 1155 tot aan 1682 (ö),endewyl de Komeet,

in 'e laaftgemeldejaar,in ^«^-öj?»! begonnen heefc

te verfchynen , zo behoeft men hem niet eer te

verwagten, dan tegen 't einde van dit Jaar 1757.

Indien anders de Omlöopen, beurtelings, wat

lan-

(«) Zie de Korte Befchryvin^ van alle de Komeeten, ia

xyn Werk in 't Jaar 1740 uitgegeven j bladz. 281.

IL Deel.
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langer en wat korter waren ; dat in de drie voof-

gaanden, van 1456 tot 1531» van 1531 tot 1607

en van 1607 tot 1682 , dus geweeft is; zo zou

hy zig niet eer, dan ver in 't Jaar 1758, aan

ons kunnen vcr:oonen.

De reden van decze ongelyklicldder Omloops-

tyden , die veel grooter is dan men tot nog toe

in eenigen Planeet ondekt heeft , en 't verfcliil

der Hcllinge van den Loopkring in verfcheide

Verfcbyningcn van deezen Kofiieet, kan, vol-

gens den zelfden Ha LLEY, dus verklaard wor-

dee, „ Sommigen (zegt hy) zullen mogelyk

„ tegenwerpen, dat het verfchil der Hellingen

„ en Omloopstyden veel grooter is, dan 't gene

5, men immer waargenomen heeft in'deOmloo-

„ pen van een zelfden Planeet om de Zon :

„ doch ik geef den Leezcr in bedenken , het

gene door my aan 't end myncr Tafelen van

Saturnus is gezegd ; namelyk , dat de eene

Omloopstyd van deezen Planeet fomtyds wel

13 dagen langduuriger geweeft is dan de ande-

re , ter oorzaak van de Zwaarheids trekking

naar 't middelpunt vanyupher, en daar kunnen

gevallen voorkomen, dat deeze Omloopstyd nog

veel meer verfneld worde. Hoeongelykgroo-

teroneenparigheid der Omloopstyden moet dan

„ deeze Komeet niet onderhevig zyn , die by-

„ kants viermaal zo ver van de Zon afwykt als

„ Saturnus ^ en, wiens fnelheld minder dan een

„ honderd-twintigfte deel vergroot wordend*,

„ zyne EUiptifche Loopkring in eencn Paraboli-

fchea-

»
>»

35

5>
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>, fchen kan veranderen. Nu bevondt zig deeze

,1 Komeet^ die zig in 'c jaar 1682, in 'c neerdaa-

„ len naar de Zon, vertoond heeft, in den Zo-

,5 mcr van 'c voorgaande Jaar digt aan ^i/piter^.

„ en bleef 'er vcrfchcide Maanden by, geduit--

,, rende welken tyd hy fteeds naar 'c middelpunt

„ van dien Planeec gedrongen werdt,mct omtrent

j, een vyftiglle deel van de geheele kragc, waar

,/ mede by naar de Zon werdt getrokken : weshal-

j, ve, volgens de Theorie derZ\vaartewerking,de

5, EUipüfchsBoogy welke deeze Komeet befchree-

l, ven zou hebben indien ^//^/V^r weg geweeft

„ ware, eerder zou hebben moeten zyn van het

j, Hyferholtfch GeJJagt^ met eene aanfflerkelyke,

„ verandering, zo van zyne fa elheid als van zy-

„ nen koers. '

„ Op de zelfde Gronden kan 'er reden gege-

j, ven worden van de verfchillendhcid der Hel-

j, linge van des Komeets Loopkring. In zynen

^i
voorbygang was ^itftter ten Noorden, bynd

„ loodregt op des Komeets Weg, waar door die

„ Planeet dat gedeelte van den Loopkring naat

5, zig trekken , en dus den hoek , welken des-

„ zelfs vlakte met het Taanrond maakt , ver~

„ groüten moeft. Bovendien heeft de Komeet,

„' door zyn langduurig verblyf in de nabyheid

„ van yufjter^ met ecne langzaamc beweeging

„ wegens zynen verren afftand van de Zon , ii}

„ 't naderen aan dien Planeet een grooter ver-.

,,' meerdcring van fnelheid verkrcegen, dan de'

„ vermindering zynes voortgangs was, in 'c af-

U. Dejel. ' li „ wy-
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3J

5>

3J

5>

5»

wyken van denzelven ; dewyl hy toen fneller

bewoogen werdc , zyndc nader aan de Zon

gekomen. Zo dat, alzo de eigen beweeging

van den Komeet , in den voorgaanden Om-
loop , daar door verfneld is geweeft, zo is 'er

reden om te denken , dat zyne wederkomft

niet voorvallen zal dan na 't verloop van 7Ó

Jaaren, of zelfs langer tyd, en dat men hem,

bygevolg , niet eer dan tegen 't end van

1758, of het begin van 't daar aan volgende

3, Jaar, te zien zal komen. Dit wordt egter

5, maar als by giiling gezegd en ter beveftiging

5, of afkeuring aan den uitflag overgelaten ".

Niettegenftaande de ontwyfelbaare weder-

komft van den Komeet van 't Jaar 1682, om-

trent deezen tyd , heeft de beroemde Heer Hal-

LEY dezelve niet dan ten hoogfte waarfchynlyk

durven voorzeggen ; dewyl het zou kunnen zyn,

dat hy 5 wegens zekeren ftand van den Aardkloot >

2ig maar zeer klein vertoonde, 't Is egter niet

te denken, dat hy geheel onzigtbaar zal voor-

bygaan , en daarom hebben fommigen een Wis-

konftige manier voorgefteld (^}, om, wanneer

omtrent den tegenwoordigen tyd een Komeet

verfcheen , uit eene Waarneeming van dcszelfs

Taan-

(a) In tbe Gentlemans Magazine, fur September I75f>5

pag 4.13 *: waar van de Figuur ook gebragt is in 't Jour-

nal Eiicyclopedique van Novemb. 1756. Toni. VIII. i, part.

En de Manier van bevverking, uit het Engelfch vertaaldv

in 't Hollandfcb Magazyn. JI. Dl 2 l. bladz. 551.
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Taanronds Lengte en Breedte met zekerheid te

kunnen weetea , of het de zelfde zy. Dit is

egter weinig te vergelyken by de moeite,

daar omtrent aangewend door den vermaarden

Klinkenberg, die naauwkeurig befchreeven

en afgebeeld heeft , in welke gedeelten van den

Sterrenhemel men deczen Komeet, op verfchci-

de tyden des Jaars, te verwagten hebbe(^).

Maar, federt den aanvang van'c voorgaande

Jaar , is by fommigen een ongegronde , cm niet

te zeggen ongerymde vreez', ontftaan, dat on-

ze Aardkloot gevaar zou loopen , om door dee-

zen Komeet te worden befchadigd. Zulks fcliynt
'

gefprooten te zyn uit het verkeerd begrip, dat

men gemaakt heeft van 't gene door den Heer

Hallet is gezegd , ten opzigt van den Ko^

meet dcsjaars ió8o, die zig zo groot en fchrik-

kelyk vertoonde; zynde de naafte geweeft aan

den Aardkloot, zo veel men weet , van alle de

Komecten, die zig ooit vertoond hebben j en

verbaazend digt aan de Zon.

„ Deeze Komeet (zegt de Fleer Halley,)

„ kwam in dat gedeelte van zynen Loopkring

,

„ daar hy naar de Zon afdaalde, zo digt aan de

i, Loopkringen van alle dePlaneeten, dat, in»

„ dien hy eenig derzelven was komen te ont-

„ moeten, hy zeer kennelyke uitwerkingen daar

j, op moeft hebben voortgebragt , en des Ko-*

„ mects

(h) Zie de Verhandelingen van de Ilnll. Maatfcbappy der

Wcetenjchnp-peii te Haarlem. 11. Deel. p'ig. 275.

II. Deel. Il z
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5, meets beweeging daar door grootclyks be-

5, rocrd moeit zyn gewceft. De gedaante van

5^ zyn Ovaalen Weg zou daar door veel zyn ver-

,, anderd, zo wel als dcszelfs Helling en dcOm-
5, loopstyd, inzonderheid wanneer hy "Ju^itet

,5 naby gekomen ware. In zyne laatlie afdaa-

5, ling liet deeze Komeet de Loopkringen van

„ Satiirmts en '^uptsr maar een v/einigjc onder

^, zig, ten Zuiden: aan die van Venm en Msr-

j, cur'ms kwam hy rader, en nog al nader aan

5, den Weg van Mars. Iji 't pafleeren van de

„ Vlakte des Taanronds , by zynen Züider

5, Knoop , kwam hy zo digt aan des Aardkloots

5, Loopkring, dat, indien zulks 31 Dagen laater

„ voorgevallen ware, de Aarde naauwlyks een

,, halve middellyn van de Zon ten Noorden zou

„ gcbleeven zyn (a). En ontwyfelbaar zou hy

,

5, door zyre Middelpunts-trekking of Zwaarte-

„ km^t (^Fis Ceufripem) , eenige verandering ge-

5, maakt hebben in den (land en de gedaante

,, van 's Aardkloots Loopkring, als ook in d'i

,, langtc Van 'c jaar.

Volgens Whist ON zou de Komeet , .in 't

Jaar 1680, naar den Ouden Styl, in November^

II Dagen i Uur, 6 Minuuten, tyd van Lon-

den,

(a) Dewyl de Zf^ns hnlfiniddellyn , tot die van denLoopi
kring der Maan óm de Aarde in mlddelaflland, tegen*

woorJig nagenoef: gelleld wordt ais 14 tot pj zo zou,

volgens die bepaaiing , de Komeet nog iets verder van

den Weg der Aarde' gebleeven zyn , dan de Maans af-

lland is.
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den, zo digt aan des Aardkloots Kring zyn ge-

naderd (i-), als gezegd is ; en nogthans hecfc

men niet gevonden , dac de Aarde danr dooE

eenig nadeel overgekomen zy. Die Schryver

fchync zig verbeeld te hebben, dac, indien de.

Aardklooc verviel in den Staart van een Ko-

meet, daar uit een algemcene Watervloed gc-

booren zou kunnen worden; ja hy wil zelfs dac

de Zondvloed veroorzaakt zou kunnen zyn door

den Komeet van 't Jaar 1680. Hoe onzeker en

ongegrond dit zy , Newton houdt nogthans

den Staart der Komeeten voor opklimmende

Dampen, die, door de hitte der Zon verdund,

\ih den Dampkring van 's Komeets . Lighaam

opftygen, en dienen tot onderhoud der vogtig-

heid in de Planeeten, en op den Aardkloot ^ als.

een dcrzelvcn zynde (c). 55 Want (zegt die

groote Man) „ gelyk de Zee-en volftrckt ver.-

„ eifcht worden tot in (land houding des Aard-

„ kloots, en dit wel op dat uit dezelven j, door.

„ de hitte der Zon , een gcnoegzaame veelheid

,, van Dampen opilyge, die, of tot Wolken fa-

„ mengevoegd in Regen nedervallcn , en het

,, gantfche Aardryk tot voortbrenging der Plant-

„ gcwairen bevogtigen en voeden ; of (gelyk

„ fommigen met grond rcdeneeren) op de kou-

„ de toppen der Bergen verdikt zynde, tot Bee-

5, ken en Rivieren afvloeijcn : zo fchynen, tot.

bcn

(b) PrceUn. Pbyfico-Matbem. Lond. I7to. pn?^. 3^0.

(c j Philafopb. Natur. P.rinclp. Mathsmatica, pag. 4.?G»

P.i^Ei,. li 3
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„ behoud der Zce-en en Vogten op de Planee-

„ ten, de Komcctcn vereilchc te worden; uic

„ welker verdikte Uitwaafemingen en Dampen

„ al het vogtigc , 't vvelk door de grocijing en

„ verrotting verteerd en tot drooge Aarde ge-

j, maakt wordt, geduurig zou kunnen vervuld

„ en herfteld worden. Alle Plantgewaflen^ naa-

„ melyk, hebben haare grocijing uit Vogten,

„ en vergaan daarna , voor een groot gedeelte ,

„ door de Verrotting, tot drooge Aarde ; ook

„ zakt in de rottende Vogten altoos Slyk.

„ Flier door wordt de klomp der drooge Aarde

,j fteeds vergroot , en de Vogten zouden , in-

„ dien zy niet van iets anders hunne vermeer-

5, dering kreegen , onophoudelyk verminderen

j, en eindelyk ontbreeken moeten. Voorts ver-

ja moed ik, (zegt hy,) dat die Geeji, vjelh hst

5, allerklelnjïe ^ doch fynjle en befle ^ gedeeheisvati

„ onze Lügt j en vereifcht wordt tot hit keven van

5, allo dingen , voornaamelyk uit de Komeetcn kome'^''.

De lieer de M aupertuis, die vermaar-

de Prefident van de Koninglykc Akademic der

Weetenfchappen van Berlyn , bcfluit zyn vcr-

fiandig 'Werk fur les djff'erentes figures des^jlres ,

op de volgende wyze : „ de Heeren Halley
„ en Whiston hebben zig ingebeeld , dat de

„ Komeeren , en derzelver Staarten , de Pla-

5, neeten kunnen aandoen met de allerfchrikke-

„ lykfte toevallen , gelyk Overftroomingen,.

5, Verbrandingen , enz. : doch wy hebben gc-

„ toond, dat zy dczelven nieuwe en wonderlyk

„ groo-
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i

',, groote voordeelen kunnen toebrengen ; ge-

„ lyk, by voorbeeld , Acw Ring van ^aturnuslQ

„ formeeren , en anderen meer'* (v?).

De beroemde Scerrekundige, de Heer Nic.

Struycx, door wien de kennis der Komee-

ten zo zeer in ons Nederland is bevorderd
, geefc

in bedenken, of dsKomeetsn ook kunnen thenenom

ons SamenJJel ^ (dat is te zeggen het Sanienftel

van onze Zon en Maan , de Aardkloot en de an-

dere vyf Planeeten , } in orde te doen blyven (b') ?

Dewyl, naamelyk, fommige Komeeten zo digc

Jangs eenige Planeeten heen pafleeren , dat zy

eene aanraerkclyke aandoening daar van heb*

ben^ zo moeten zy ook werken op de Planee-

ten , en zulks naar evenredigheid van hunnen

iloffelyken Inhoud en Snelheid, 't Is waar, dac

de Lighaamen der Komeeten klein zyn en daar-

om ook niet veel uitwerking kunnen hebben op,

de groote Planeeten , en dat de zulken zelden

komen, die 'er veel in kunnen doen, gelyk die

van 't Jaar 1680 , wiens omloop men onderftelc

"van 575 Jaaren te zyn ; doch decze hulpmiddelen

(zegt hy) zyn 'er ook niet dihvih noodig. „ HeC

„ zal genoeg zyn, indien zy wat tegenhouden,

„ wanneer de Aardkloot en Planeeten te fnel, of

„ wat voortzetten, wanneerdezelven te langzaam

„ loo-

(fl) Zie %bt Gentlcm. Magazine, for Jan. 1756. pag. 27
(b) Zie 't Vervolg van de Befcbryving der Staarijlsrren.

Amfteid. 1753. p. iio.

II. Peel. II 4
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^ loopen. Die zeer kleine veranderingen 5 wel

„ ke in de fchuinsheid der Ecliptica vvaargeno-

„ men zyn , verbeeldt hy zig ook , dat ver-

^, oorzaakt worden door de Komeecen, dewel-

5, ken by wylen digt boven en onder de Aarde,

5, ten opzigt van de Ecliptica, hunnen weg ver-

„ volgen "(/ï).

'c Gene door de voorgemelde Schryvers ten

opzlgc van den Komeet des Jaars i68o gezegd

is , mag in geenen deelc worden toegcpaft op

dien Komeet, welken men nu verwagt : want

deeze kan , op welken tyd hy ook in 't Naalle

Punt van zynen Weg aan de Zon kome, geens-

ü;ins gevaarlyk voor ons zyn ; alzo zyn Weg
dermaatc gelegen is , dat hy den Aardkloot ver

voorby moet gaan (^). Sommigen zyn 'er eg-

ter, die fchroomcn voor de uitwerking van zyn

Staart , indien hy op den ii Mey den daalenden

Knoop van zynen Loopkring mogt bereiken (0>
doch de aflland is te groot : veel minder zou hy

in (laat kunnen zyn^, om tegen den Aardkloot

aan te botzen^ of denzelven te branden door zy-

rc hitte. De gemelde Heer Struyck deek

ons het volgende mede, aangaande de bepaa-

iing van d.en naaften affiand, op welken deeze

Ku-

(a) In 't J^elfde Wciic. bl. ii2.

(&) ®ct ^Ó!5. <£c^^ïve^. 'JCfabeuuï bet 2Bi|fcnfcI;rtffcii?(6»

^«nbiua^cn / anfMö 3ai)i- 17)5-. XVII. Deüi.. pag. 123.

(c) Tbe 'London Magazim
, for May 1757. pag, 211.
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Komeet, volgens zyn bepaalden Weg, den.

Aardkloot zal kunnen palTeeren.

„ Ik zal (zegt hy) uit den ruuwen eens on-.

„ derzoeken, hoe naby deeze Komeet de Aarde

^ zou kunnen voorbygaan ; want op ecne vol-

„ maakt naauwkeurige wyze is zulks nog niec.

„ doenlyk , dewyl de Koraeeten by hunne we-

5, derkomft niet net in de zelfde lyn loopen',

„ welke zy in^de voorgaande Verfchyning heb-

„ ben befchreeven , en dat het verfchil van dea

,-, ftand en de helling hunner Loopkringen tot

„ nog toe niet bepaald kan worden. Egter

,i
fchynt daar reeds eenige regelmaacigheid ia.

^ ondekt te zyn: want, de uitgerekende We-
„ gen van deez^n Komeet neemende uit den Ta-

,, fel van Ha/ky, zo vind ik, dat deK/mmenJ&

„ K^oop , tulTchen 't Jaar 1531 en 1607 9 is-

„ voortgegaan, met de Orde der Tekenen
, 56

„ Minuuten : tuflchen 't Jaar 1607 en 1682 is

,f
het geweeft 55 Min. goSek. : hsiPenhelium

,', is in den eerfigemelden Omloopstyd , ook

„ met de Orde der Tekenen, 37 Minuuten ge-

„ vorderd , en in den, laaftgemelden O.nloops-

„ tyd 3Ó Min. 45 Sekonden : onder welke ge-

„ tallen de terug-gang van 't Evennagts-Punt

„ ook is begreepen. Indien men eens ftelt^

.,, dac dit in ieder Omloopstyd even zo zal ver-

,^ volgen , gelyk Mr. JVitfcheldoQ\. (^) _, zo zal,.

(d) Zie the Supplem. of the Centiem. Magazine fur ly^S
pag 5S4-

11. D£EL.
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,

5, byde Verfcliyning, die nu het eerfte verwagc

„ wordt , 't Pdrihe/iitin van den Komeet moe-

^, ten zyn, 3 Gr. 29 Mia. goSek. in Aquarius^

5, de Klimmende Knoop 22 Gr. 12 Min. in Tau^

„ rui : de Hcili,ng van c.q'^ Loopkring behoud

5, ik op 17 Gr. 56 Min. : maar indien de

5, Waarnccmingcn en Uicrekeningen van 'cjaar

„ 1607 wel gedaan zyn , dan zou men die op

„ 17 Gr- 2 Min. kunnen (lellen, 'twelkdenKo-

5, meet een weinig digter aan de Aarde zou bren-

5,
gen. Zyn Weg is zodanig geweeft , dat wan-.

5, neer hy in Oktober de Zon genaderd ware tot

„ aan des Aardkloots Loopkring , zou hy bovea.

5, de Aarde voorbygaan ; doch de Komeet kan

5, veel digter aan ons komen , wanneer hy

,

5, van de Zon afgaande , aan de andere zyde

„ onder des Aardkloots Weg paiTeert. Indien

5j zulks gebeurde , na dat hy tulTchen den 24

„ en 25 Maart in 't Per}h:l}um was geweell , 't

„ welk , volgens zyn bepaalden Weg , 39 Da-

5, gen daar na moet gefchieden , zo zou op

5, dien tyd , dat is in 't begin van Mey , de

„ Komeet beneden de Vlakte van de Eclipti'

5, ca zyn 5.250 van die dcelen, waar van 'er.

j, loo.oco den middel afftand tuflchen de Zon

5, en den Aardkloot uitniaaken : want des Ko-

,j mcets Breedte, uit de Zon te zien, is als-,

5, dan 2 Gr. 59 Minuutcn. Nu, ieder van de-

„ gemelde deelcn geftcld zynde op 171? Duit-

5, fche Mylen , zo zou de affiand tuflchen den

„ Aard-
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J^
Aardkloot en Komeet 900900 Duitfche My-

„ len zyn , of nagenoeg 17? maal verder dan

„ de Maan , in middel-afftand zynde tuffchen

„ een van de Kwartieren en Nieuw of Volle

j. Maan , van ons af is. Naar reden dat de

„ Helling van des Koraeets Weg minder is,

„ zou de afftand ook minder zyn , en daar is

^, ook niet gerekend op de digtfte aannade-

„ ring der Middelpunten van den Komeet en

„ den Aardkloot ; doch geen van beiden maakt

^, eenig merkelyk verfchil in deezen, 't welk

„ groot genoeg zou zyn , om den Komeet in

5, eene nabyheid te brengen aan den Aard-

„ kloot , welke met die van den Komeet van

„ 1680 in vergclyking kan komen. Ook zout

j, de Komeet de Zon op zulk een tyd kunnen

„ naderen , dat hy , op 't digtft aan de Aarde

„ zynde , nog omtrent 27 Millioenen Duitfche

„ Mylen van ons af ware: in welk een geval de

„ Komeet en deszelfs Staart zig klein en duifter

„ vertoonen zou , en zeer fchielyk uit het Ge-

„ zigt verdwynen",

„ Hier uic blykt, dat men niet vaft (laat'moet

„ maaken, om deezen Komeet langduurig ofmet

„ een zee? grooten Staart te zien. Hy hccfc

^, zig , in zyne laafte Verfchyning , op 't Jaar

„ 1682, egter vry groot vertoond. Heveliüs
„ verhaalt , dat zyn Staart de langte gehad heeft

„ van 15 of 1 6 Graaden ,en volgens F/amJhet/\s ,

j, den 22 Angiipus van dat Jaar, Ouden Styl , de

„ Staart omtrent 10 Graaden lang geween;. Pir

II. Deel. cakd
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5, c A R. D zag deczen Komeet te Parys , den 26

,^, ^// »•«/?.'/J Nieuwen Styl, 's morgens, meteen

5, korten Staart , wegens de heldere Maanefchyn;

j, maar den 29 , 's morgens voor 't opkomen,

„ van de Maan, fcheen de Staart omtrent 3a

„"Graaden lang tezyn:he't Hoofd was nagenoeg

,, als een Ster van detweede Grootte (<j). In 'c

„ Jaar 1607 zag Wendelinus hem nog den
^^

5, November \ de Staart was omtrent 7 Graaden

„ lang. Een Omloop vroeger werdt hy gezien

5, van Apianus, die verhaalt, dat de Staart,

5, den i/\ Ai{gujius 1531 , van 17 Graaden isge-

„ weeft. In nog vroeger tyd , naamelyk in 'c

5, Jaar 1456, wcrdt dezelve, door afmeeting,'

^, bevonden 10 Graaden lang te zyn. Ditgroo-

^ te verfchil in de Waarneemingen kan uit vee-

„ lerlei oorzaaken fpruiten (/')".

Dus zien wy ook , dat deeze Komeet , de drie

laatfte maaien , t'clkens , in den Herfft is ver-

fcheenen. Egter fchynt de geene , die zig nu

"wederom, federt den 16 Sepember deezes Jaars

^757? vertoond heeft, zo veel ons voorkomt

nit de befchouwing van den Weg des Komeets

van 1682 , vergeleeken met de ftandplaats deS

Aardkloots en der Zonne , de Komeet niet tö

2yn , dien men omtrent deezen tyd of in 't voK

gende Jaar verwagt.

H.

(a) Ilifl. Ciikji.par Mr.leMonnier.Favis 1741. pag. aöj,

(t) ZieStiiiyck. Inleid, tot de aïgemeene Tiennis der Kmi"-
tsn cf Staartjlerren. Anifterd. 1740- bladz. 4.



NADER
' A A N M ER KINGEN

OVER HET

GETAL DER INWOONÉREN
VAN VERSCHEIDE

» '- ""

LANDEN EN STEDEN,
BENEVENS EENIGE NIEUWE

VOLKTELLÏNGEN:
DOOR DEN HEER

N I K O L A A S S T R U Y C K,

Lid der Koninglyke Sociëteit van Londen , der

Hollandfcbe Maat/cbappye te Haarlem , en

Correfpondent van de Akademie der
'

PFeeienfcbappen van Parys.

MYne eerfte G'tjjingen over den Staat van V
Menfchelyk Gepagt heb ik, in myne Na-

der Ontdekkingen dien aangaande ^ met veele

Waarneem ingea en Aanmerkingen opgehel-

derd ; doch federt dien tyd zyn niy weder ver-

fcheide dingen voorgekomen , raakende het ge-

tal des Volks in ecnige Jianden en Steden, die

tot verbetering of vervulling van het te voe-

ren uicgegevene, kunnen iirekken. Ik heb niet

II. Deel. Kk on-
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ondienftig geoordeeld , het een en andere thans

voor te draagen.

Ovsr V getal des Volks ïn VRussische Ryk.

Tot myne Giffingen over de Volkrykheid van

Rusland of Moskovie , heb ik twee Autheuren

gebruikt , die ik meende dat zulks op nieuws

onderzogt hadden (a). Naderhand heb ik ge-

zien , op wat wyze de Heer J. P. SüszM iLCH,

Lid van den Koninglyk Pruiffifchen Opper Con-

fifioriaal-Raad en Medelid van de Akademie der

Weetenfchappen van Berlyn , het getal der

Menfchen in dat uitgeftrekte Ryk heeft opge-

maakt Qb'). Men vindt by hem aangetekend,

dat, in tyd van Oorlog, in Moskovie , van de

125 Manspersoonen i in den Krygsdienfl: moet

getrokken worden, en dat, op deeze wyze,
jaarlyks 40.000 Rekruten zyn geleverd ; waar

uit zou volgen, dat alle de Mansperfoonen , die

bekwaam zyn tot den Kryg , in dat gantfche

Ryk , een^ getal uitmaaken van 5 Millioenen ,

en hier uit wordt gerekend , dat het getal van

alle Menfchen
,

jong en oud , van beider Sexe,

is 14.800.000 of byna 15 Millioenen. Maar,

dg"

(a) Zie myne Nader Ontdekkingon over den Staat van 't

Menfchelyk Gejlagt , Gedrukt te Jmfterdam Ao. 1753.

bladz. 97,

(b) Zie \itt @£ttlicl)e omm^ Uè SÖ^enfd;!, ©e/j^t^,
^erliU 174^, pag. 88.
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dewyl gemelde Heer geen gewag fchynt te ma.

ken van de Mannen , die te oud zyn om de

Wapenen te voeren , zo gaa ik hetzelve, vol-

gens zyn eigen Gronden , nog eens op een an-

dere manier uitrekenen. Men vindt by hem (O*

dat , volgens den Tafel van.HALLEY, onder

54 Menfchen, oud en jong, van beide Sexen ,

t'elkens 9 Masperfoonen moeten zyn , tuffchen

18 en 56 Jaaren oud, of die bekwaam zyn tot

den KrygsdienfL Indien ik dit omkeer , en

zeg, wanneer 'er 9 zodanigen zyn, zo is ?t ge-

tal van allen door malkander 34, hoe veel moet

dan 't getal van al het Volk zyn, wanneer

men daar onder heeft 5 MilUoenen Krygslui-

den; zo komt 'er omtrent 19 Milliocnen Men-

fchen Cd'). Volgens een Brief van 'Petersburg^

gefchreeven in 't laacft van 't Jaar 1754, zou

men wederom Rekruten ligten, en neemen daar

toe van de 100 Man i : 't getal der Mansper-

foonen , waar uit men die zou vinden , was

door 't geheele Ryk geteld en bevonden te zyii

6.614.530 ; bygevolg moet het getal der Re-

kruten geweeft zyn 66.145. Dan zouden , vol-

gens den gemelden Regel , uit den Tafel van

Halley getrokken, in geheel Rusland om-

trent

CO Pag. 237.

(d) Door de Volkteüing van Cfomf«siïze.vindtmen , on-

der 48 Mi-nfchten van allerlei foort , tHUens isweerbaare

Mnr.nen van den bovengeraelJen Ouderdom. 2^ie JSlaier

Ontdekkin^nn f bladz. 25,

IL Deel. Kk 3
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trent 25 Millioenen Menfchen zig bevinden.

Nog zal hcc getal der Invvooneren van dit uic-

geftrekte Ryk grooter zyn , indien men onder

de voorgaande niet gerekend heeft alle die

tot het Hot' behooren , die van Adel zyn , de

Geeftelyken , noch ook de Tartaaren , Calmuk-

kcn en Mahometaanen in de Overhecrdc Lan-

den ,
gelyk de Heer Süszmilch verhaalt ; die

by hem op 2 of 3 Milhoenen gefield worden.

Edoch , dewyl het getal , daar men toen de Re-

kruten uit zou neemen , zo veel grooter was

dan in vroeger tyd , zo is 'er miflchien reden

om te denken , of niet eenige , ja zelfs wel 'c

meefte deel van de laatfigemelde Volkeren ,

reeds daar onder zyn gerekend, 't Is ook aai>

merkelyk, dat niet alleen de Heer Süszmilch,

maar zelfs de twee andere Autheuren , die ik

gebruikt had , als met verwondering aantrekken ,

dat in zulk een groot Land maar zo weinig Men-
folien zouden zyn , als zy Hellen Qa),

Over

(a) In hét' Tweede Deel der Reizen van H anwa \',

die, in 't Nederduitfch vertaald, te //aar/em ïiit;^ckomen

zyn in 't Jaar 1754 , bladz. 29, wordt verhaald, dat iii'

Mbskovie aan 't Hoofdgeld betaalen 8. 750000 Mansper-

foonen : doch dit diende nader bepaald te zyn , eer men
danr uit iets kan opmaaken : want miiTrhien zyn 'er is

Kinderen niet aan onderhevig; ook kunnen eenige Mans-
perfoonen, wegens byzondereVoorregten, daar vanuit*

geaonderd zyn.



VERSClfu^DE VoLKTELLINéEN. 51I

Over V o-etal des Volks te L o n d en ^« P a R Y s.
ö

Ik heb , in myn laatft uitgegeeven Werlc, 't

getal der Inwooneren van de Stad Parys niet

durven bcpaalen , om dat 'er eenige zwaarighe-

den zyn ten opzigt van de Doop- en Sterf-lylten
,

die jaarlyks van deeze Plaats worden opgege-

ven (/>). Nu vind ik in het onlangs uitgeko-

men Werk CO van J. G. Keiszler , dat te

Parys wel 900.003 Menfchen zouden zyn , en

te Londen nog veel meer. Doch , wat de Stad

Patys belangt , ben ik in -myn voorige Giffing («?>

tot nog toe beveftigd door de gemelde Lyften,

welker onvolkomenheid zo groot niet kan zyn

,

om een zo aanmerkelyk verfchil te maaken. Ik

meen dan reden te hebben om te denken, dat

in die Stad naauwlyks 500.000 Inwooners zyn.

Ten opzigt van Londen wordt in 't gemelde

Werk gezegd ; dat 'tn ''t^aar inid eenWedden-

fchap te Hanover gejch'ied is , tt4Jfchen den Lord

Wharton en den Graave Monceau ; waar by d&

eerfle beweerde dat het getal der Inwooneren van

Londen wel 1500.000 Perjoonen behe^^ ^t welk de

laatfis

(b) Zie myne Nader Ontdekkingen noopens den Staai

Van 't Meiifcbelyk Gejlagt. bl. 159.

(f) KEI2LERS Reizen. Amflerd. I7S5- de XLVüfte Brief,

R 6. Deeze Reiziger is in 't Jaar 1743 geflorven, oud

zynde 54 Jaaren.

(d) Gijfmgen over den Staat van 't Metircbsl:jk Gejlagt,

Amfterd. 1740. bl. 335.

II. Deel. Kk 3
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laa^l^e niet toejlaan w'iUendi , icerdt daar over aati

i/e» Lord Mayor gefchrzeven^ die den Lord V^h^^,

ton ongelyk g.nf^ maar nltteminH getal des Volks

in Londen ten mlnjie iico.ooo rekende te zyn. Uit

het getal der Menfchcn , die in deezc Stad en

derzelver Voorfteden jaarlykü derven, blykt,dat

dit getal uog veel te groot is , en dat 725.000

veel naader aan de waarheid zal komen. Wegens

het gene door den Eerw. Heer Bracken-
RiDüE , aangaande het getal des Volks in Lon-

den , is gezegd , heb ik myne Aanmerkingeii

reeds medegedeeld (0).

Over '/ getal des Volks in eenigs Steden van

Italië.

't Getal der Menfchen te Romen heb ik , uit

vergelyking der Tellingen van verfcheide Jaa-

ren ,
gevonden op ruim 141.000 ; doch in die

Tellingen waren de Jooden niet begreepen (/»),

en , zo ik meen , zyn dczelven ook niet geteld

onder de Geboorenen of Gcftorvenen. Gemel-

de Keiszler, die in 't Jaar 1730 te Romen is

geweeft , verhaak , dat het getal der Jooden,

toen ter tyd, aldaar beliep tuflchen de 8 en 9.000

Perfoonen (c). Op welken grond dit ftcunt, is

my

(fl) Zie deeze üitgezogte Verhandelingen, hier voor,

bl. 73. 74-

{V) Nader Ontdekkmgetu bladz. 90, 91. In 't byzonder

blykt dit bl 92, reg. iS.

(f) Zie Keiszler s Rdzen. II. Deel. bl. 6.
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my onbekend. Zou men ook , ten opzigt van

de Tellingen van Caraccioll , die in 'c Jaar 171 4,

waarfchynlyk tot een ander einde, gedaan zyn,

mogen vermoeden , dat daar de Jooden by ge-
,

teld zyn ge weeft 00.

Te L'tvomo w er dt het getal der Inwooneren,
,

volgens de Reizen van Keiszler, opden tyd

toen hy 'er zig bevondt ,
gerekend op 40.000

Menfchcn, waar onder 18.000 Jooden (O- Ik

heb naar 't getal des Volks in die Plaats laten

verneemen , en den 23 Decemh'er 1753 berigC

ontvangen , dat het getal der Inwooneren al-

daar was 42.758 , en dat 'er , van den i Maart
.

1715 tot den I Maart 1752 ,
gedoopt waren 1063

ICinderen. Dit zullen waarfchynlyk alleen Kin-

deren van Chriftenen geweeft zyn. Als men

nu rekent , volgens de gemelde proportie , dat

onder 20 Kinderen , dié 'er gebooren werden ,

lï waren van de Chriftenen, zo zou het getal

der Jaarlyks Geboorenen zyn 1933. j en byge-

volg het geheele getal der Menfchen ,
tot de

Kinderen , die in een Jaar ter weereld komen'»

als 224 tegen i. Dit vcrrchik niet zeer veel van

'i gene cit de Volktellingen der Nederlandfche

Dorpen is opgemaakt (ƒ> In een geheel Jaar

waren aldaar begraven 712 Menfchen :
doch

dit zullen waarfchynlyk alleen zyn , die tot de

Room- . ,

(^) Zie Na'kr Ontdekkingen, bl. 9^ , 9?-

(e^l Keiszlers Reizen, I. Deel, bl. 421.

(J) Nader Ontdekkingen, bl. S"?.

II. DüEL. Kk 4
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Roomfche Kerk behooren. Behalve de Protes-

tanten en Jooden , worden in deeze Siad ook de

Griekfche Cliriltenen en Mahomethaanen toege-

laten te woonen.

In 't Jaar 1581 zyn te Fé«^/;V geteld 134 801

Pcrfoonen ; waar onder 5 16 Fiicllcrs , 1290

Menfchen in de Gafthuizen , nog 67.492 van 'c

Mannelyk, en 64.460 van 't Vrouvvclyk Gedagt ;

buiten en behalve welken de Adel beftondc uic

3843 Mans- en 1659 Vrouwsperfouncn , 14^0

jongetjes en 1230 Meisjes (a).

'c Getal der Inwooneren van Mi/aafien wordt

door KtiszLER gefield op 300.000; doch hoe

kan men zulk overeenbrengen met de Telling,

die aldaar gedaan is in 't Jaar 1726, wanneer

'er niet half zo veel Menfchen werden gevon-

den (/-). Van Nafe/s wordt door hem gezegd,

i/at men '/ geta/ der Inwconeren met zekerheid op

300.000 kan begrooien. Op welken grond die

Üeune is my onbekend : nooit heb ik 'tgetal der

Jaarlyks Geboorenen of Gcftorvenen van die

Stad gezien.

Die zelfde Schryver verhaalt ook (r) , dat de

Republiek Lucca omtrent dertig Italiaanfche

lyiylen hl haaren omtrek heeft , en dat 'er, be-

hal-

(rt) The Travela nf the Rev. My. Tohn R ay , pag.

f59: in John Hauris, Tom. II. LonJon 1748.

{b) CiJJinqcn over den Staat van 't Menfchelyk Gejlngt,

bladz. 336.

(f) Keiszlers Reizen. L Deel, bladz. 439.
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halve de Stad van dien naam, honderd en vyf-

tig Dorpen in zyn. 't Getal des Volks, in 'p

geheel, worde gefteld op 120,000 Menfchen

,

waar van 'er 44.C00 in de Stad woonden. Hec

Krygsvülk, met de Switzers, rekent hy op 576

Man. 't Zou zekerder zyn , indien men 't net-

te getal der Geboorenen en Geftorvenen wift.

Over 't getal des Volks in Wï^enen en

Dresden.

De gemelde Reiziger verhaalt , dat te'Weefien,

inde Stad zelf, 1233 Huizen zyn, terwyl men'

zeker weer, zegt hy, dat het getal der Men-
fchen in dezelve 50.000 Zielen beloopt (^) : doch

is 'c wel geloof baar, dat 'er in ieder Huis, 'c

een door 't ander gerekend, 40 Menfchen zou-

den woonen ? Voorts ftaat by dien zelfden

Schry ver 't volgende : Wanneer men alle de Voor-

feden daar hy rekent^ dan zou '/ getal zyn 350.0CO,

van welken jaarlyks 7,000 jïerven en begraven wor-

dev. Doch moeft hier niet bepaald worden, toc

hoe Verre zig die Voordeden uitftrekken , en

zou daar flegts van de 50 Perfoonen i in 't

Jaar fterven?

Tenopzigt van Dresden wordt door K eis zler.

gezegd (e), dat de Super- Intendant van die Stad,

hem
i' - <

{d) Keiszlehs Rei-zen. III. Deel. bladz. 294.

(e) 't Zelfde Deel. bladz. 406.

ÏI. Dbel. Kk s
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hem berigt had, hoe in Oud- en Nieuw DresJé»,

jnec de Voorbeden daar by , omtrenc het Jaar

1730 gevonden zyn nog geen 40.000 Zielen,

waar onder omtrenc 150 Gereformeerden en by-

na 5000 Roomfchgezinden. Deeze alle bewoon-

den omtrent 2500 Huizen, 't Guarnizoen was

niet mede gerekend. Doch omtrenc de Maand
Mey van 'c jaar 1755 is in die Scad een necce

Lyft gemaakt, door daar toe aangeftelde Kom-
miflariflen , waar uic bleek , dac in die Plaats en

derzelver Voorfteden , daar onder gerekend de

Noufiad en Freder/c/t-Siad^te famen waren 48390
Perfoonen boven de veertien ^ benevens 14.812

onder de veertien Jaaren oud: dus in 'c geheel

63.202 Menfchen. 'c Schync ray toe, dac het

Krygsvolk daar onder is geteld.

Over de Volhykhid van Lissabon.

Sedert de bewufte ramp, welke deeze voor-

Haame Scad in 't laatft van 'c Jaar 1755 '^^ over-

gekomen , heeft men met veel onzekerheid ge-

iproken van 't getal der Menfchen in dezelve,

om dat der Gefieuvelden door de Aardbeeving

daar mede Ce vergelyken. Sommigen (lelden

dac 'er 100 oco, anderen dac 'er 50.000 door

dezelve waren omgekomen •, doch in een Om-
ftandig Verhaal , dien aangaande in 'c Porcu-

gcefch gedrukt , worde die getal begróoc op

70 oco (^). Men vondc ook het getal der Hui-

zen

(a) Zie de Nederlandfcbe Pojiryder, van Mey 1756.
Eladz. 504.
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zen begroot op 30.Q00, en dat der Inwoone-

ren , voor de Aardbéeving , op 225.000 (^),

Omtrent het Jaar 1735 werdt een Berigt uitge-

o-even , dat aldaar waren 20000 Huizen, die

bewoond werden door 35.GOD Huisgezinnen (c).

Toen is derhalven 't getal der Huisgezinnen te

Liffabon , tot dat der Huisgezinnen te Amfter-

dam, ge weeft , als 16 tot 19. Stelt men, dat te

Xiiflabon, in 10 Huisgezinnen, 48 Menfchen

waren , zo komt voor 't getal des Volks

ï68.ooo. Zou hetzelve in de laatfte twintig

Jaaren zo veel vermeerderd zyn geweeft?

De VolkuUhig van den Briel,

In 't Jaar 1748 is 3 op order der Regeering

van deeze Stad , de volgende Opneeming ge-

daan. De Nommers in 't Quohier der Verpon-

dingen waren 942 , Avaar onder 772 bewoonde

Huizen , en in dezelven 633 taxabele Familiën%

In de drie Wyken van de Stad vondt men , be-

,jialve de Soldaaten , benevens derzelver Vrou-

wen en Kinderen, de onderftaande Menfchen

:

In^

(6") In de Europifcbs Merkurius, van December 1755.

U!adz. 298.

(c) Tbe Gcntkmans Magazine, /"or December 1755. Pag.

555.

II. Deel.
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Inwooners in 't algemeen - - 1 809
Ai men die onderhoiidtn worden - J46
In 't Gaübuis - - - 25
In 't Wetshds * - - 53
In 't Vrouwünhof - - 8

Arme Kiiidt-ren, die befleed worden

Boven de 10
[
TiifTchen 10

Jaaren oud. | tn 4 Jaaren.

2041

256
2ó

8

10

30D

Uit de Volktelling der Nederlandfche Dor-

pen (ö) blykt, dat, onder 26.105 Menichen van

allerlei Ouderdom, ge weeft zyn 5944 beneden

de tien Jaaren , weshalve 'er co.iói boven de

tien Jaaren oud overfchooten. Volgens deeze

proportie vind ik, dat in den Briel moeten ge-

weeft zyn 602 Kinderen , onder de tien Jaaren

,

en overzulks 't geheele getal des Volks in dee-

ze Stdd , (behalve de Soldaaten en die daar by
tehooren ,) 2643 Perfoonen.

Uit het getal der Kinderen, die, in elf Jaa-

ren tyds voor de Telling, aldaar in de Gerefor-

ïncerde Kerken gedoopt zyn , vcrgeleeken met

de genen, die by de Roomfchen, Remonftran-

ten en hy de Walfche Gemeente ter v/eereld

komen , zynde nagenoeg een vierde deel van

de anderen , en daar iets bygcvoegd voor de

leevendig Geboorenen, die voor den Doop fter-

ven ; vind ik de proportie der Menfchen tot de

jaarlyks Geboorenen, aldaar ook, als ruim 22 te-

gen I.

Als

(a) Zie Nader Ontdekkingen noopens ^en Staat i'aii V
Menfcbelyk Geflagt, Biadz. 174.

/
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Als men de 602 Kinderen onder de tien Jaa*

ren Ouderdom , volgens de Ondervinding be-

paald , voor goed keurt , en onderzoekt hoe

veel 'er van dezelven tuffchen tien en vier Jaarea

oud zouden moeten zyn, volgens den Tafel van

Halley: zeggende i 7558 beneden den Ou-

derdom van tien Jaaren, geeft 4145 tuffélien de

tien en vier Jaaren oud , wat 602 ; zo komt 'er

330 Kinderen : 'c welk iets verfchilt iliet de

voorgaande Opneeming.

De Volkte/lïtig van EoAAf.

Dezelve is gefchied in 't Jaar 1754, den 11

"November. Toen vondt men in deezeStad, oud

en jonitTj, alles door malkander, 2535 Menfchen.

't Getal des Volks fchynt daar nierkelyk af te

neemen ; want in 10 Jaaren tyds , van 1731

tel 1740, zyn jaarlyks in die Stad begraven

182 Lyken ; en in elf Jaaren tyds , tulTchea

1744 en 1755 , te famen 916 Perfoonen bo-

ven, en 759 beneden de twaalf Jaaren oud; dus"

te famen 1675, of ieder Jaar, 't een door 'C

andere, 152. Onder de Lyken, die in deeze

Stad begraven worden, zyn 'er veelen van bui-

ten, meeft van Vokndam\ weshalve ik meen,-

dat 'er uit Edam zelf maar omtrent loö in 'c

Jaar te rekenen zyn ; en dan is de proportie

der genen , die jaarlyks fterven , omtrent een-

vyfentwintigfte deel van 't getal der Menfchen.

IL Deel. t>9
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De Volktelling van de Beverwyk.

- In 't Jaar 1755 den i ^uly^ is het getal der

InwQonercn van deeze Plaats naauwkemig op-

genomen door den Heer Agge Roskam
Kool, die aldaar woont, en 't zelve my bc-

handigd heeft. Het beftondt uit 1042 Men-
fchen boven de tien ;, en 141 Kinderen tus»

fchen tien en vier Jaaren oud, te famen 1183.

Hier aan gebreekt nog 't getal der kleine' Kin-

deren , onderde vier Jaaren , 't welk^ volgens

den Tafel van Halley; omtrent een negen-

de deel is van alle de overigen , en bygevolg

komt daar voor 131, 't welk voor de fom van

alle Menfchen , in die Plaats, geeft 131 4. On-

der de Telling waren de genen niet begreepen

,

die 'er llcgis een korten tyd hun verblyf hou-

den ,
gelyk Slaapcrs en loflc \Verldieden.

De Doodgraaver hadtuit zyn Boek opgege-

ven , niet alleen de jaarlyks Doodgcbooren Kin-

deren , maar ook hoe veel dat 'er voor den

Doop geftorven waren , en dan nog hoe veel

Merfchen in de Kerk en hoe veel op het Kerk-

hof waren begraven : dit alles van Maand tot

Maand, ieder Sexe in 't byzonder, beginnende

met den 3 Maart 1742, en eindigende met het

end van 't Jaar 1755. Volgens die Aanteke-

ning zyn in de Beverwyk, van 't begin van 't

Jaar 1743 tot het begin van 'r Jaar 1755, dac

is geduurende 't verloop van twaalf Jaaren , be-

gra-
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,

graven 700 Mer.fchen , oud en jong , van bei-.,

de Sexen , en daar van net de helft, of 350^
in de laatfte zes Jaaren tyds ; vs^aar van aftrek-,

kende de Doodgeboorenen , die toen 11 zyn •

geweeft, zóblyven 'er 339 over, die allen lee-

vendig gebooren waren, en dus zyn 'er in twee
Jaaren 113 Menfchen geftorven : waar uit de?

proportie van 't getal des Volks tot de jaarlyks

Geftorvenen komt als 23-4: tegen i.

, Uit eene Aantekening , welke de Vroed-
vrouw opgegeven heeft , is gebleeken , dat in

de zes laatfte Jaaren, voor »t end van 't Jaar

^755»^ ^" deeze Plaats ter weereld gekomen
zyn 345 Kinderen; waarvan ik 'ér 12 aftrek

voor de Doodgeboorenen , en dan blyvcn 'er

333 over, dat is iii in de twee Jaaren tyds:

waar uit ik het getal der Menfchen , tot dat

"der jaarlyks Geboorenen, vind als 23 f tegen i.

Doorgaans komen, wel is waar, meer Kin-
deren ter weereld, dan op een zelfde Plaats ia

een zelfden tyd ftervcn , en hier fchynt het an-

ders om te zyn; doch dit zal daar uit voortko-

men , dat in de gemelde Jaaren de Sterfte ia

de Beverwyk wat grooter dan gewoonlyk zy ge-

weeft.

Ik heb nog een Telling van den gemeldea

Heer, die aldaar gedaan is in 't Jaar 1750, dea
I jfamary^ by gelegenheid van de afgefchafte

Pagten ; maar, om dat men vermoeden kan,
of eenige Kinderen, wat ouder dan vier Jaa-

II. Ds EL. ren.
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ren , ook gebragt zyn onder de genen , die min-

der dan vier Jaaren oud waren, (want de zoda-

nigen behoefde men niet op te geeven,) zo heb'

ik liever de Telling van 't Jaar 155 verkoo-

ren.

't Getal der Huisgezinnen was 38a, zo dat

'èr in de 16 Huisgezinnen, door malkander, ^^
Menfchen waren.

BE-
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B E R I G T
V A N D E

VOOllNAAMSTE VERSCHEIDENFIEDEN

DER

KATTEN;
CErROKlCEN UIT DE BesCHRYVING DER KaT,

VAN DEK Heer

b AUBENtON.
(tiiji. Nat. gen. £f part. avec la Defcription du Cabinet du

Roi, Tomé Yl. Paris 1759.

DE Katten vcrfchülen uitwendig niets van

clkandeien , dan in de koleur , lengte eji

hoedanigheid van het bair ; zy zyn allen ten

ijaaften by van de zelfde grootte , en zy gely-

ke» eikanderen in de figuur van 't lichaam; ter-

wyl 'er zo. veel onderfcheids is tuffchen de Hon-

den , in de grootte en de figuur van derzelver

lichaanien , dat men ze voor Dieren van ver-'

fchillcnde fiaorcen zoude aanzien , by aldien 'er

niets dan hunne geftalte in aanmerking Werd

genomen. In de Huiskatten kan men naauw-

lyks verfchillend ras ondcrfcheiden , dewyl zy

genoegzaam niet verfchillen , dan ten aanzier^

vati het ha\r. Het is derhalven zeker , dat

JI. DE.hL, Li dGQZ0
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dceze Dieren , in de evenredigheid der deeleg'

van hunne lichaamen , zo zeer niet als de Hon-

den , van het oirfprongelyke ras ontaard zyn;

dcwyl 'er geen onderfcheida dnn van weinig be-

lang , onder dezelven gevonden wordt. Een

zeer duidelyk bewys daar van is de vcrgelyking>

•welke men kan maaken tuflchcn de Huiskatten

en de wilde Kat , die zig in onze bolTen op-

houdt.

De wilde Kat vertoont het oirfprongelyk ras'

der Huiskatten. Deeze allen gelyken haar vol-

komen in de voornaarafte kenmerken van de ui-

terlyke gedaante en van het inwendige geftel ,-

en zy verfchillen niet , dan door verfcheiden-

hcden of kenmerken , welken niet weezcnlyk

zyn , noch ook bygevolg bekwaam , om een

oiiderfcheiden foort te maaken. De wilde Kat

heei't den hals een weinig laoger , en het voor-

hoofd meer verhevenrond dan de Huiskatten

:

haarc grootte is als die van de grcotften. Zy
heeft langer en zagter hair dan de Huiskatten ',

die, na verfcheidc voorteelingen , 2,ig in ons

Klimaat bevinden: want, die van Angora ko-

men , hebben het hair langer dan de wilde Kat.

De lengte van het hair brengt veel toe om dit

Dier grooter en lyviger re doeti fchynen , dan

het weezenlyk is. De kokuren van het hair

zyn de zelfden in alle de Katten van dit ras,ter-

"wyl de koleureü^^erfchillen in de Huiskatten,

onder welken 'er weinigen gevonden worden,

die , in opzigt van de koleur, met de wilde Kat
- veel
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Teel oyerecnkomft hebben. Het grootfte ge-

deelte van haare Ingewanden is minder breed ,

minder lang , minder dik: , minder van omtrek

en minder groot , dan in de Huiskatten.

Die onderfcheid in de grootte der Ingewan-

den is het voornaamfte verfclül , dat tuffchen

de Huiskatten en wilde Katten plaats heeft , en

verdient meeft de opmerking der Naturaliften.

Het kenbaar (Ie , dat ik, ten dien aanzien, heh

opgemerkt , beftaat in de lengte der darmen

,

die in de wilde Katten meer dan een derde kor-

ter zyn dan inde Huiskatten. Indien men,.b.e-

halven deeze
, geene Waarneeraing van dit foort

had , zou men aanleiding hebben om te geloo-

ven , dat de overvloed en de -hoedanigheid des,

voedfels de oorzaak konde weezen van de uic-

geftrektheid der darmen in de Huiskatten. Zy
hebben , inderdaad, byna altoos te eetcn in de

Huizen;, van welke zy in wooners zyn; terwyl

de wilde Katten niet altoos haaren buit in de

bolTchen vinden , zoo meenigmaalen als zy

dien noodig hebben. Maar het gemeene Var-

ken en het Varken van Siam , fchoon tamme

Dieren zynde gelyk de Kat , hebben de dar-

men niet langer dan het wilde Varken. Het is

waar, dat men zoude kunnen tegenwerpen , dat

het wilde Varken meer van w^ortels en vrugtea

leeft , dan van vlecfch , en dat het bygevolg

gcmakkelyker zyn voedfel vindt , dat de wilde

Kat , die niet dan op vlcefch er. bloed aaft. Ee-

ne derde Waarneeming doet deeze tegenwer-

II. Deel. LI s j»ing
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ping te niet. De Hond en de Wolf hebben' zo

veel overeenkon'ifts mee eikanderen , als Dieren

van verfchiilend foorc hebben kunnen ; de dar-

men van den Hond, egter , zyn nietlanger dan

die van den Wolf; hoewel de Wolf zig nicc

voedt dan met vleefch , en dikwils gekweld

wordt van den honger , en van voedfel beroofd

is. De overvloed en de hoedanigheid van hec

voedfel der Huiskat is dan niet de eenige oor-

zaak van de uitfteekende lengte haarer dar-

men , vergeleeken met die van de wilde Kat;.

rr.cn moet dit ook toefchryven aan andere om-

frardigheden , in welken de Kat zig in den ftaac

van huislykheid bevindt , en zulks aanmerken

als eene verandering van het ras, 't welk raecp

ontaard is in de inwendige deelen van de Huis-

kat , dan in de uiterlyke figuur van derzelvcf

lichaam.

De fnoet , welker lengte en dikte zo aan-

merkclyk onderfcheiden is in Honden van ver-

fchiilend ras , heeft den zelfden vorm in alle

zo wilde als Huiskatten. Zy gelyken elkan de-

ren allen , ten aanzien van de ooren, den ftaart,

enz. Zy hebben allen ten naaften by de zelfde

figuur en geftalte. Men kent het verfchiilend

ras deezer dieren niet , dan aan de lengte en de

koleur van het hair. Onder de genen , die in

dit Land zyn , kan men niet dan zcsderlei ras

onderfcheiden ; te weeten : de zvilJe Kaf, de

JJuiskat , die de lifpen en het kuffen derfooten^

of de voeizool, zwart IiqqÜ -, de Huiskat , die ver^

nul"
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mljoenkkurJe liften heeft; de Huiskat, die den

naam draagt van Sfaanfche Kat ; de Huiskat

,

bekend onder den naam van Karthuizer Kat ; qvl

de Huiskat , die van Angora komt.

Wilde Katteti.

Het hair deezer Dieren (zie Plaat XV IL

Fig. r.) heeft twee of drie duimen lengte. Flet

langfte is aan de zyden van den kop , beneden

de ooren , en aan de zyden van het lyf , voor-

ramentlyk aan het w^eeke van den buik , en het

korcftc op den kop en aan de pooten. De ko-

leur van den kop , den hals, de fchouders, den

rugj de lendenen, de zyden van het lyf, hec

weeke van den buik , het grootfte gedeelte van

den ftaart , en het buitenwaards gekeerde der

vier pooten, is meer of min gemengeld, uit vaal,

zwart en witagtig graauw: want ieder hairtje is

zwart by het lyf, witagtig aan het eind, en tus-

fchen deezen koleur en het zwart onderfcheidt

men een helder vaal. Zomtyds ziet men twee

rosagtige vlakken agter de ooren , en gemeen-

lyk vier zwarte ftreepen , die zig met bogtenvan

de kruin van den kop agterwaards uitftrekken.

De buitenfie ftreep van de eene en de andere zy-

de daalt agter het oor , en ftrekt zig langs den

hals uit ; de twee middelfte ftreepen gaan over

^en rug, aan weerskanten eener andere ftreep van

de zelfde koleur , welke niet dan by [den ftaart ein-

digt. Het uiterftevan den ftaartis zwart 5 ter lengte

Jil. Deel. LI 3 van
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omtrent drie duimen. Hooger ziet men drie

zwarte ringen , van welken de laatfte zig minfc

duidelyk verioont. Het overige gedeelte van den

Haart is, tot aan deszelfs begin , omzet met an-

dere ringen , en de koleur is flaauwer , naar maa-

te dezelven nader aan het lyf gcplaatft zyn. Daar

zyn ook ringen van de zelfde koleur aan de poo-

ten : maar alle deeze zwarte bandeji zyn in ver-

fchillende voorwerpen verfchillend, ~zo ten aan-

zien van hunne breedte als van hunne plaats.

•De omtrek van den bek is wit , de borft , de

buik , de binnenzyde der voorfte pooten , en

der agterfte billen en pooten , en het onderftc

van den ftaart j hebben eene rosagtige koleur,

met wit gemengeld onder den iials, met graauw

en zwart op de borft. Ook hebben zy eene groo-

te witte vlak aan den onderbuik. De jonge wil-

de Katten hebben ^in het algemeen minder vaals

en meer wits , in aJIen ouderdom zyn de lippen

en het kuilen der pooten zwart.

Huiskatten^ die de l'tfpen en let kujjen der fooic^

zzuart hebhen
,
gelyk de wilds Katten,

Men ziet Fluiskattcn , die zwarte banden o-

ver 't lyf hebben, met ringen van de zelfde ko-

leur aan den Haart en aan de pooten , gelyk de

wilde Katten ; maar voor he: overige zyn zy

minder vaal , en het heeft my toegcfcheenen

,

dat het graauw by haar de overhand heeft. Niet-

temin is 'er reden om ce gelooven , dat zy min-

der
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^er ontaard zyn van het oirfprongelyk ras , dan

de anderen , om dat zy de lippen en het kuGea

der pooten zwart hebben ; om welke reden

ik deeze onderfcheidè ,van de overige Fluiskat-

ten ; maar derzelver hair is zo lang niet als dat

van de wilde Kat, en bygevojg ichynende kop,

het lyf en inzonderheid de ftaart , minder dik ,

te weezen.

Huiskattiti met Verm'iljogn-kokunle ll^pii.

c

De Katten van dit ras verfchillen van die van

het voorgaande , daar in, dat zy noch de lippen

noch hc: kuflen der pooten zwart hebben. Zy
zyn van ééne koleur , wit of zwart , of van ge-

mengelde koleur , beftaande uit wit , graauw ,

bruin , zwart en vaal. Daar zyn dikwils ver-

fcheidene van deeze koleuren aan ieder hairtje

,

en die zyn zo verdeeld in vlakken
, golven , ban-,

den , en zo verfcheiden, dat 'er geen twee Kat-

ten gevonden worden , op welken deeze menge-

ling de zelfde zy.

Jrlutskatwi^ hygenaamd Spaanfche Katten.

Het leevendige en hooge ros is het voornaam-

fte eh mogelyk wel het eenigfie kenmerk , hec

welk de Katten van dit ras onderfcheidt: egtec

zyn zy op verre na niet gcheelenal van deeze

koleur. Zy hebben ook , ten minftsn de Kat-

II. Deel. XjI 4 tci*
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tenC^), witte en zwarte vlakken , opeeneonre^

gelmaatige en vcrfcbillende wyze , aan iedere
,

byzondcre Kat , verfpreid en gemengd lus-
|

fchen de roffe vlakken. Men wil, dat geen Ka-

ter drie koleurcn heeit , en dat zy niet dan wit

of zwart met ros hebben. Inderdaad allen , die

ik
,

gezien heb , hadcen niet dan twee kolcuren,

en ik heb altoos hooren zeggen , dat het wit of

het zwart by alle Katers zonder uitzondering

ontbreekt. Daarom , wanneer men eenc fraaie

Spaanfche Kat hebben wil , verzuimt men niet

eene Kat te eiffchen , dewyl die rdoorgaanSj

ccne koleur meer hebben dan de Katers.

ïiu'iskaiten van eene Afchkoleur , lygenaamd

Karthuizer Katten.

Ik weet niet, w^aarom men voorwendt daf

deeze Katten bhiauw zyn ; want zy hebben 'er

in 't geheel geen fchyn van. Haar hair is afch-

^

graauw , ten grootften deele van deszelfs langte

en aan de punt , beneden welker uiterfte meri

een zwartag^.ig bruin ziet, Dewyl de hairt-

jes zeer digt op elkander gepakt leggen , ziet

men niet dan de graauwe koleur van de punt,

eti het bruin dat 'er beneden is. Deeze men-

geling van graauw en bruin kan rjct onder^

fcheiden .worden , dan wanneer men het Dier

van'naby befchouwt. Van verre hebben zy een

rcbyii

ifi) [In tcgeTifteüiq^ sv\ de Katers.^
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fchyn van glinfterend bruinagtig graauw ^

en het graauw of bruin vertoont zig min of

meer , naar den verfchillenden kant , van

welken men ze befchouwt. De omtrek van de

oogen en van den bek, de borft en het bene-

denfte der pooten , hebben meer graauws dan

bruins ; de ooren zyn ontbloot van hair , terl

rainften op de randen, en zwart van koleur; ge-

lyk ook de lippen en het kuflcn der pooten.

Het heeft niy toegefcheenen, dat deeze Katten

meer of min graauw zyn in verfchillenden ou-

derdom. Ik heb 'er ook gezien, die eenen zwar-

ten band op den rug hadden , en ringen van d^

zelfde koleur aan de pooten; doch deeze ringen

waren zeer jQaauw,.

Huiskatten, iygenaamd Kutten van Angora.

Deeze Katten zyn inderdaad van Angora ge-

bragt. Zy fchynen veel ly viger dan de overige

Huiskatten, en zelfs dan de wilde Kat, omdat

haar hair veel langer is. Het grootfte gedeelte

van die, welken ik gezien heb, was wit: daar

zyn 'er ook, die eene rosagtige koleur hebben

met bruine ftreepen.

Die, van welke de afbeelding gezien wordt
Plaat XVH. Fig. a , was vaal : zy had de pooten

zo kort, en het hair zo lang, dat het van den

buik tot bynaar op den grond neêrhong. Het
langfte hair egt er maakte een foort van kraag

can de zyden van den kop en den hals, onder

het benedenUe kaakebeen , en aan het voorde

il. D^zu ^--l 5 .
van
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van den hals. Het had vier duimen lengte. Dat
van de lippen, van den neus, van hec voor-

hoofd, van de voorde poocen en van het onderfte

der agterpooten, was kort, gelyk dat van de

andere Katten. Beneden ieder oog waren twee

rosagtige nasr het roode trekkende boogen, en

het eind van den neus was van de zelfde koleur.

De voorfte pooten en de ftaart waren omzet

met ringen van eene donker vaale koleur: de

kop, de rugj de zyden van het lyf, het weekc

van den buik, en de pooten, waren ook donker

vaal; welke koleur helderer v/as op het overige

gedeelte van het lighaam.

gl-'-De Katten hebben een ronden kop, regt-

fiaande ooren , een wel geproportioneerd voor-

hoofd, de oogen groot en weinig van eikanderen

af, den neus uitfpringende, de fnoet kort, den

bek klein en de kin weinig uitfteekende. Het la-

menftel van deeze trekken geeft haar een fchyn

van goedaartigheid in 't gelaat , 't welk op eene

zeer kennelyke wyze veranderd wordt, wannepr

dit Dier door een hevige drift is ontftoken. Als-

dan opent het zyn bek en de oogen zyn als vuur;

het draait de ooren zydewaards en druktze ne-

der ; het toont zyn tanden ; het hair ryft over-

end; de oogen fchynen te fchitteren ; het gelaat

is woefi; en wreed ; het Dier maakt vaardige en

fterke beweegingen , en geefc een huilend naar

gefchreeuw.

Bykans alle Dieren hebben , asn ieder zyde van

den bek, eenige lange rcgtc hairen,die ftyf zyn,

om-
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omtrent als Varkens-borftels. In de Katten zyr\

deeze hairen zeer kennelyk, digt by elkander en
,

zodanig geplaatft, dat men ze gemeenlyk Knevels

noemt. De meeften , die ik gezien heb , waren wit'

en de langften van omtrent drie duimen.

De inwendige deelen van de Huiskat vergely-

kende met die van de wilde Kat, heb ik by de

opening van den Onderbuik opgemerkt , dat de

darmen van de Huiskat van kleiner omtrek wa-*

ren , dan die van de wilde Kat ; maar in tegen-

deel werden de lever -en de milt kleiner in de

laatfte dan in de eerfte gevonden. Het net

ftrekte zig in beiden uit tot agter de blaas; het

is gemeenlyk minder met vet beladen in de

wilde Kat , dan in de Huiskatten. Ik heb 'ei;

een ontleed, die gefneden was geweeft, en van

-welke het vet cenen duim dik was onder de

maag; het vervulde alle de holligheden , die 'er

in den Onderbuik tuffchen de Ingewanden zyn.>

De galblaas van de Huiskat was veel langer ,

dan die van de wilde Kat , en deszelfs fteeltje

hadt drie vouwen, (zie Plaat XVII. F/g. 3) die

de eene aan de andere gehegt waren , door mid-

del van een cclagtig geweefzel. Dit doorfnyden-

de, kon men het blaasje bynaar in eene regte

lyn uitftrekken (als in Fig. 4.) De galblaas van

de wilde Kat hadt maar eenige bogtigheden ,

die dezelve niet meer van de regte lyn deeden

atxvykcn^ dan die genene welke in de galblaas

van de Huiskat overblceven, nadat men het cel-

agtis geweefzel had doorgefneeden.

II. Deel. De
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De lever van de Huiskat was grooter, vader

en van eene hoogcr roodagcige koleur, van bui-

ten en van binnen, dan de lever van de wilde

Kat. De eerfte woog drie en zeven agtften

]oots, en de tweede drie en een agtfte loots.

De koleur van de mik der Huiskat was roo-

ier , dan van de mik der wilde Kat : de eerfte

woog een half loot en zes en veertig greinen

,

en de laatfte vyf agtften loots.

Het alvleefch (paticreas) was dikker en vafter

van zeli'ftandigheid in de Huiskat , dan in de

"wilde Kat.

De takken van het zenuwagtige middelpunt

óes middelrifts, fchoon in beiden kort en fmal,

•vverdcn egter een weinig grooter bevonden in

<3e Huiskat, dan in de wilde Kat. Deeze had

den linker tak veel kleiner, dan den regter.

Het hart van de Huiskat was kleiner en lang-

werpiger dan dat van de wilde Kat.

De epiglottis was aan de punt agcerwaards om-
geboogen in beiderlei Katten, maar puntiger en

fmaller in de Huiskat, dan in de wilde Kat. De
herffens van deeze woogen een en drie vierden

lootSj agt en twintig greinen ; de agterherffens

een vierde loots en vier en twintig greinen; de

herlTens van de Huiskat woogen een en een

vierde loots, vier en vyftig greinen, en de Ag-
terhei flens drie agtften loots.

In de geraamten van de Huiskat en van de

"Wilde Kat, is geen merkwaardig onderfcheid.

HIS-.
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Historie DER Kat, ,

vandenHeer

DE BUFFON.
QHiJl. Nat. gen. ö* part. avec la De/cription du Cabi» •

net du Roi. Tomé VI. Faris 1756.)

DE wilde Kac, met de Huiskat paarende,'

brengt [een gelyklbortig Dier] voort. Zy
zyn, dienvolgens, Dieren van een zelfde foort.

Het is niets ongewoons, Katers en Katten in

den fpceltyd de huizen ce zien verlaaten , om in

de boffchen de wilde Katten op te zoeken, waat

na zy tot hunne wooningen wederkeeren.

Om deeze reden is 't, dat eenigen van onze

Huiskatten volkomen naar wilde Katten gely-

ken. Het weezenlykfte onderfcheid heeft in-

wendig plaats (ö). De Huiskat heeft gemeen-

(a) Zie het voorgaande Berigt van ds verfcheidenJxdm'

dsr Katten.

II. Deel.
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lyk de darmen langer dan de wilde Kat, maar

de wilde Kac is Iterkcr en ly viger dan de Huis-

kat; z-y heeft altoos zwarte lippen, onbuigzaa-

mer ooren, den ftaart dikker, en behendige ko-

leuren. O^ider deeze lugtftreek kent men niet

dan den foort van wilde Kat , en uit het getui-

genis der Reizigers blykt, dat dit fuort ook ge-

vonden wordt onder bynaar alle lugtftrceken

,

zonder aan groote vcrfcheidenheden onderwor-

pen te zyn. Men hadt 'er op het valle land

van America, voor en aleer dat Weercldsdeel ont-

dekt was; een Jager bragt'er aan Christopho-
Rüs CoLUMDtrs eene, welke hy in de boffchen

gevangen hadt («). Deeze Kat was van eene

.gemeene grootte, zy hadt naar het bruine trek-

kend graauw hair ; eenen ftaart, welke zeer lang

"was , en met welken zy veel kragts oetïende.

Men hadt ook wilde Katten in Peru (I?), fchoon'

men 'er geene Huiskatten vond. Daar zyn 'er

ïn Canada (O» i^^ ^^^ land der lUinoizen^ enz. Men'

beeft 'er in verfcheidene gedeelten van Afrika

gezien, gelyk in Guinee (^d') , op de Goudkuft,

O'^MadagaJcarQe), daar de inboorlingen van het

land zelfs Huiskatten hadden ; aan de Kaap de

Goedi

(a) La Vie de Chrijlopbe Colomb. II. Partie, page 167.

(b) Hiftoire des Incas. Tomc II. page 121.

(c) Hiftoire de la Nouvelle France -par Ie P. Cbarlevoix,

Tomé III. p, 407.

(d) Hift. Generale des Foyages par M. VAbhé Prevêt. T.'

IV. pag. 230.

(e) Relation dt Fravpis Cauclie. Paris 1651. p. 225,
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Goede Hoojp (f) •> ^^^^ K o l BE zegt , dat ook wil-

de Katten van een e blaauwe koléuïr^ maar \vei->

nig in getal ,
gevonden worden. Deeze blaau-

we of liever leykoleurde Katten zyn ook ia

AJta te vinden. „ Men heeft in Perlie , zege

„ PiETRO DELLA Valle C^) een foort van ïvat-

„ ten , die eigenlyk van de Provintie van Chra-

„ zan zyn ; derzelver grootte en gedaante isge-

5, lyk die van de gemeene Kat ; haare fraailieid

5, beftaat in haare koleur en in het hair , 't welfc

„ graauw is, zonder cenige fpikkeling en zon-

5, der eenige vlakken , van eene zelfde koleur

„ over het geheele lichaam , uitgenomen dat die

5, een weinig donkerder is op den rug en op den

5, kop , en helderder op de borft en op den buik,

5, welke dik wils ten naaften by wit is, met die aan-

„ genaame tempering van hdder-donker (jclair-

„ ö^a/r), gelykde Schilders fpreeken ; 't welk,

., onder elkander gemengd, een verwonderlyke

„ werking doet. Derzelver hair is daarenbo-

„ ven fyn , dun , geluifterd , zagt , teer ge*

,, lyk Zyde , en zo lang, dat het, fchoon ïjiet

,, overeind ftaande , maar nederleggende , op

„ zomraige plaatzen in eikanderen gekruld is ,

„ byzonderlyk onder de keel. Decze Katten

„ zyn, onder de overige Katten , hetgeenede

,, Waterhond (Barbet) is onder de Honden. Het
*

j, fraaifte van haar lichaam is de ftaart , die zeer

„ lang

(f) Defcription du Cap de Benneefperance. p.'49.

(.«•) Foyage de Pietro della Valle, Tomé V. p. 98& 9^
II. DjiEL.
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s> lang is en geheelenal bedekt met hair , varj

i, vyf of zes duimen. Zy ftrekken dien uic, èn

j, keeren dien om op haaren rug
,
gelyk de Eck-

5, hoorentjes , mee de punt om hoog , op dé

5, wyze van een vederbos; zy zyn ze^r mak; de

5, Portugeczcn hebben 'er van Perfie tot in India

5> gebragt". Pietro della Valle voegt 'er by,

dat iiy vier koppels had, welken hy dagt in Ita-

lië over te brengen. Men ziet uit die belchry-

vingjdatdeeze Perjiaanfchs Katten in koleurgely-

ken naar degene , welken wy KartJmzer Katten

noemen , en dat zy , op de koleur na, volkomen

gelyken naar die , aan welken wy den naam gee-

ven van Katten van Angora. Het is daarom waar-

fchynlyk, dat de Katten van CJjorazanin Perfie,

de Kat van AfJgora in Syrië en de Kankiher Kat,,

niet dan een zelfde ras uitmaaken ; waarvan de

fraaiheid komt van den byzonderen invloed van

hét klimaat van Syne-^ gelyk de Spaanfche Kat-

ten , die rood , wit en zwart zyn , en welker nair

ook zeer zagt en fterk geluifterd is , deeze fraai-

heid verfchuldigd zyn aan den invloed van bec

klimaat van Spanje. Men kan in 't al.gemeen

zeggen , dat, van alle kigtftreeken der bewoonde

weereld , die van Spanje en Syrië belt gcfchikt

zyn tot het voortbrengen van deeze fraaije ver-

fcheidenheden der Natuur. De Schaapen , do

Bokken , de Honden , de Karten , de Konynen
,

enz. hebben in Spanje en in Syrië de fchoonfte

wol, het fraai fte en langfle hair , de koleuren

aangenaamft en meeft verfcheiden. Het fchynt,

dat
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dat dit klimaat den aart van alle dieren zagter

maakt, en hunne gedaante fraaiheid byzet. De
\Vilde Kat heeft harde koleuren , en het hair

wat hard gelyk het gröotfte gedeelte van de o-

"herige wilde dieren: huilTdyk geworden zynde
is haar hair zagtér, die koleuren zynverfchoo-

ten, en in het gunftige klimaat van Chorazan en.;

Syrië is het hair langer, fyner en voller , en dq

koleuren zyn eenvormiglyk verzagt ; het zwarp

en het ros zyn een helder-bruin ; het bruinag-

tig graauw is afchgraauw gevvordên,' en eene

wilde Kat , uit onze boflTchen , vergclykendQ

riiet een Karthuizer Kat, zal men zien, dat dee-

2e dieren .inderdaad niet verfchiilen dan door

deeze verflaauwing der koleuren. Vervolgens.''

dewyl deeze dieren min oF meer wits onder den

buik en aan de zyden hebben , is het ligt te be-

vatten, dat men, om geheel witte en langhairi-

ge Katten te krygen, (zodanigen, naamelyk, aW
welke wy eigenlyk Katten van Angora noemen^^
niets noüdig gehad heeft, dan in dit verzwaktp

ras zulken te kiezen , die het nieefte wit aan de

zyden en onder den buik hadden, en dat men,
dezelven doende paaren , daar van. gekrecgen

zal hebben gehel w/tte Katten; gelyk men die

:ielfde ook gedaan heeft om witte Konynen,
witte Honden, witte Bokken, witte Harten,'

witte Düffen, éhz. te hebben. In de ^faanjcl^e

Kat , die niet dan eene andere verfcheidenheid

van de veilde Kat is, zyn de koleuren, in pla.atfe

van door eenvormigheid verllaauwd te ?;yn, ge-

il. DjiEL. Mm lyk'
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lyk in de Syrtjche Kat ; in het klimaat van Span-

je, ora my dus uit te drukken, verhoogd, en

leevendiger en meer aflteekende geworden : het

ros is bynaar rood, het bruin zwart en het grys

wit. Deeze Katten , op de Amerikaanfche

Eilanden overgebragt , hebben haare fraaije ko-

ieuren behouden en zyn niet verbasterd. „ Men

,, vindt op de AnüHïJchs Eilanden , zegt Va-

„ der DU Ter TR E, een groot getal Katten,

„ die waarfchynlyk derwaarts gebragt zyn

„ door de Spanjaarden. De meeften zyn met

„ ros , wit en zwart getekend. Verfcheiden

5, van onze Franfchen , na het vleefch derzel-

„ ven gegeten te hebben , brengen de Vage

„ naar Vrankryk over, om ze daar te verkoopen.

„ Toen wy eerft te Guadelowj^e kwamen , warea-

,j,
deeza Katten zo gewoon op Patryzen, Tor-

ja telduiven, Lyfters en ander klein gevogelte

,j te aazen, dat zy deRatten niet eens wilden aan-

jy zien; maar het kleine wild tegenwoordig mer-

,^ kelyk verminderd zynde, hebben zy de vre-

,i, de met de Katten verbroken en doen dezel-

,j ven den openbaaren oorlog aan, C^) enz " In

'c algemeen zyn de Katten niet, gelykde Hon-

den, onderworpen aan vcrbaftcring en ontaar»

ding , wanneer men haar overvoert in heete

geweften. „ De Katten van Europa , zege

5, Bosman, overgebragt in Guine'e, zyn niec

„on-

'

{d) Ilijl. Qen.des Ahtilks , par Ic P. du Tertre. T.

II. p.. 306,
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5, onderhevig aan verandering, gelyk de Hon-

5, den. Zy behouden de zelfde gedaance" C^).

^y zyn inderdaad van een veel beftendiger aart,

en devvyl haarftaat, van huisdieren te zyn, niec

zo volkomen , noch zo algemeen , noch mis-
I 'f
jTchien ook zo oud is, als die van den Hond,

zo is het niet te verwonderen , dat zy minder ver-

andering ondergaan hebben. Onder onze Huis-

katten, fchoon van elkander vevfchillende ten aan-

zien van de koleuren, kan egter geen onderfchei-

den en byzonder ras bepaald worden. De kliraaa-

ten, alleenlyk, van Spanje en Syrië, of van C/10-

razan , hebben verfcheidenheden voortgebragt,

welke beftendig zyn endoor voortteeling in wee-

gen blyven. Men zoude daar by kunnen voegen

het k:limaat van Pe chi ïy in China , daar men Kat-

ten vindt met lange hairen en hangende ooren

,

•welken de CHineefche Juffers zeer beminnen (0-

i)eeze Huiskacten met hangende ooren , van wel-

ke wy geen omftandiger befcfiry ving hebben, zyn,

qngetwyteld nog meer, dan de overigen die

fteile ooren hebben, afgeweeken van het ras

der wilde Kat, het welk egter het oirfpronge-

Jyk en ecrfte ras is van alle de Katten.

(è) Foya^e de Guinee par Bosman, pqg 2403.

;
(c> fiijl. Gen. nes Foyages par M. VAbbé ?&evót. To-

mé VI. page 10.

ïl. Deel. Mm a
' NIEIX-



'"-• NIÉUWE
SCHEIKUNDIGE

W A A R N E E M I N G E N,

OMTRENT DE MANIER VAN BEREIDING,
DE Eigenschappen en 't Ge-

bruik, VAN DE

SUIKER VAN MELK;
DOOR DEN Heer

V ü L L Y A M O Z;

Doktor in de Geneeskunde te Lauzanne in

Zwitferland.

CRscueil Periadiqus d'Obfervat. de Medecine, Chirurgie, Phar-

macie , cTc. Decembre 1756. p. 446.)
'

DE beroemde Heer van H aller' zegt (0),

dat Kampfer verhaak , dat de Brachtnam,

in de Indien, oudtyds de manier geweten hebi

ben,

(fl) In zyne Aantekeningen op de TraUÜiones Jcademi-
<•« van den Heer Bc> ek h /i a ve. ^(i/j^g. 431, Part. 2 ,•

Tomi V. [Daar hy, aanj;aande Ae Zoetheid van de Melk,
het volgende aantekent. ,, In decze Ecuw heelt men de

,, oorz3;ik en ziculaats ontdekt van deeze Zoetheid. Te
„ weeren , het EJJentieele Zout, van de Melk , 't welk ik

„ juy. vcxwonder dat myi Le^^jjicefler onder zyjje Chy
„mi-
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ben , 'om Suiker te maaken van Melk. Wat
daar ook van zy ; Fabricius Barthole-
Tus, een Italiaanfch Geneesheer, is de eerlic-

ge weeft, die, in den aanvang der voargï:?.nde

JEeuw, gewag maakte van het Eljentiech Zout

der Melk, onder den naam van Manna of ?/i-

trum Lactts. Ettmüller geeft 'er cene be^

ibhryving van, welke hy van deezen Autheur

ontleend heeft. De Venetiaanfche Doktor

Tes^

mirche Proefnecminoren niet gebrngt heeft, is zoet.

Het wordt in myn Vaderian-d bv groote menigten be-

reid. Daarvan fpreekt Lun. T j;sti, indeEPHEM.
Nat. Cur. Cent. III. Obf. 33.,. en onder de eerlten,

die deszelfs gebruik aangeprpe/.en hebben, is Aloy-

„ sius DELLA Fabk A, iu Traüatu de Arthritvie. In

,, myn Vaderland [Zwitferland naamelyk] bereidt men

,, hetzelve uit VVey van Melk , zonder zuur gemaakt

,

„ door Eieren daarin te kooken. Het ftremzel afgefchei-

„ den zynde, kookt men aanftonds de Wey, op dat zy

„ niet zuur worde, en wringt dezelve verfcheide maaien

„ door doeken , om alle lymagtij^heid daar af te fcheiden.

„ Dan wordt deeze dunn^ Wey op nieuws gekookt, en,

„ zo dra zig een vliesje op dezelve vertoont , van 't Vuur

„ genomen j waarna dezelve, 00 een koele plaats gezet

„ zynde, witte Kryftalien aflegt, doch die geel worden

„ van de Lugt , zynde zoet, niet zuur noch loogzoucig,

*, noch ook met een van die beide zouten opbruiichen.

„ de, in Water fineltbaar, niet ligt vogttg gemaakt wor-

„ dende door aandoening van de Lugt. Vergt iyk de

', Mercure (k&iiffe van 't Ja^r 1734. 7Jeeze Bereiding is

veel fraaier dan die van Testi, met welke, byn»

,, door enkele uitrooking, gekrccgen wordt een Zout,

,, dat zoet, wit en brool'ch is, niet fraai voor 't oog-

JI. Dee;-. Mm 3
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Testi is de tweede, die, tegen *t einde der

zelfde Eeuw, hec middel uitgevonden heeft om
dit Zout te bereiden , van hem genaamd Saclia^

rum. Lacïis. Deeze Arts maakte vier foorten

van Mflkfuiker ; waar van het ecrfte zeer vet-

tig was, het tweede minder, het derde byna

van alle Vettigheid ontbloot, en het vierde ge-

ïnengd met eenig ander Geneesmiddel. Dit

Zout was, gelyk het Vet der Dieren, het rans

worden onderhevig, voornaamelyk als men het

bewaarde in toegeftoptc Vaten ; weshalve de

Autheur aanraadt, dat men het in de open Lugt

zal laaten.

- Verheien fpreekt ook van het EJfstuieelc

Zout der Melk, 't welk hy gekreegen hadt, door

zekere hoeveelheid Koeijemelk , op een zagt

Vuur, te doen uitdampen; waar van het over-

blyfze!, gedroogd zynde, tot poeijcr gewreeven

en in Regenwater ontdaan, na de doorzyging

de reuk en fmaakhadt van Melk, doch opbruifch-

te met de Loogzouten ; invoegen hy daar uit

fccfluit,dat het een waaragtig zuur Zout zy Dee-

ze Proefneeming is meer dan Qcns herhaald door

den Heer Vullyamoz, die 'er altoos een

klein v:Qimg]Q Sal mmrumytax) gekreegen,.en nooit

de minfie opbruifching , daar by,^ waargenomen

hteft.

De Heer Fickius heeft, in den Jaare 1710, in

Duitfchland de manier geopenbaard om het Zout

van Melk te maaken , zig aldus uitdrukkende,

,5 Neem wel gezuiverde Melkwey, en laat de-
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„ zelve zagtelyk uitwaafemen inBalneo Aren<e^r

„ tot dat ze byna de dikte van Honig gckrce-

„ gen hebbe. Dan dezelve een poos ftil neder-

„ zettende, zal ze ligte, broofche Kryftalkn af-

„ leggen. Giet de Weiagtigheid , die daar op

,, is, zagtelyk af, en laat uwe Kryftallen in Wa-

„ ter fraelten om de fcherpheid van 't Salpeter

„ weg te neemen. Doet dan het Water weg-

„ dampen en laat uw Zout droogen , 't welk wit-

»» 3gtig geel van koleur en zoet van fmaak zal

w zyn."

Eindelyk heeft men , in Zwitferland , de ma-

nier om dit Zout te bereiden tot volkomenheid

gebragt j maar de bereiding zelf wordt geheim ge-

houden. De Heer Cartheuser geeft 'er, wel is

waar, een byzonder verhaal van, 't welk van

hem, t'onregte, wordt toegefchreeven aan dea

Heer Testi ; doch de Heer Vullyamoz,
deeze manier op 't allerftipfte volgende , heeft

dus geen greintje Zouts kunnen krygen.

In- Zwitferland is een Chymift ,
genaamd

Creuzius, die eene verwonderlyke bekwaam-

heid heeft om dit Zout te maaken , doch by on-

geluk wil hy 't geheim aan niemand ontdek-

ken: 't welk te meer is te beklaagen, alzo hcE

gene, 't welk hy bezit j ongelyk fraaier is dan

de anderen; zynde witter, zagter, en vaardiger

fmeltende op de Tong.

Zie hier, hoe men dit Zout in veele Winkels

tereidt. Tien J>onden goede Koeijemelk nec-

mcnde , laat men die een etmaal ftaan en Ichept

II. Deel. Mm 4 'er
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'er de Room af, waar na het overige op een
zatvt Vuur gezet wordt, om het Kaasagiig ge-

deelte daar af te fcheiden. Dan de Wey door

een Hypokras zak, en verder door Vloeipapier,

gefiltreerd hebbende, laat men ze, in een Gla-

zen Kolf, uitwaafemcn, tot dat dezelve gebragt

zy op een zesde deel: vervolgens zet men het

op een koele plaats om Kryltallen te fchietcn
,

die afgewi-flchen en cindclyk op papier gedroogd

worden. Deeze manier deugt niet het rainfte;

want dit Zout van Melk wordt rans-, *t welk,

niaakt , dat men het in Glazen is genoodzaakt

te bcwaaren. Zodanig is het niet gefteld met

het gene in Zwitferland wordt toebereid: want

men kan hetzelve, vier Jaaren lang, in houten

Doozcn tewaarcn j zonder eenig nadeel; dewyl
liet, daardoor, allcenlyk een weinig geeler wordt.

Afwa;:!;tende dat het den Heer Creuziüs behaags

zyn gelieim te openbaaren , zullen wy hier de

befte manier opgeeven van dit Zout temaaken,

•welke ons voorgelield wordt van den Heer Vül-
LYAM02, die dezelve heeft van een zeer goe-

den Chymift en bekwaamen Apotheker.

In de Alpifche Bergen , zegt hy , naar deri

kant van Zwiizerland , maakt men twee foortcn

van Me/kfi/iker, waar van het eenc in Kryflalleti

Is, het andere onder de gedaante van Koekjes

yerkogt wordt. Dit laatfte foort vereifcht de

Volgende bereiding. Men neemt , op de ge-

woone manier, de Room van de Melk af, ea

Iaat ze vervolgens door middel van Stremzel ftyf

vvor-
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worden , om ?er de Wey van te krygen , welkQ

door een fchoone Linnen doek gezeegen en op

een zagc Vuur uitgerookt wordt; al zagtjes roe-

rende , tot dat zy de dikte heeft van Honig.

Alsdan doet men het Qverblyfzel in vormen en

geeft *er vcrfcheiderlei figuuren aan , weken

aien in de Zon laat droegen. Dit is de zooge-

naamde Melkfuiker in Koekjes. Het andere foort

wordt van deeze gemaakt. Men laat zodanige

Koekjes in Water fraelten 9 en zuivertze met

wit van Ey. Het Vogt , doorgezeegen zynde,

wordt tot de dikte van Syroop gebragt , en 'ne-

dergezet om te kryftallizeeren. De Kryjiallen

yindt men van elkander afgezonderd , maakende

Teerlingfe klompjes , die glinlterend en zeer wit

zyn , by laagen gehegt aan de wanden van hep

Glas. Wil men daarna nog eens het ovcrbly-

yende Vogt dik maaken en zetten 't zelve ne,.

der , zo bekomt men weder nieuwe Kryftallen.

Zulks kan tot de derde maal herhaald worden.

De Kryfiallizatie van dit Zout is als die van

Kandy-Suiker. De eerfte Kryftallen zyn fchit-

terend wit van koleur ; de tweede Siroogeel

,

en de laatften bruinagrig: maar, wanneer men

deeze op nieuws in zuiver water laat fmelteoj

zo krygen zy haare eerfte witheid weder.

Het Voorjaar, zegt de Heer Vully a moz^,

4oet veel tot volkomenheid van deeze Opera-

tie. Omftreeks de Maand van Mey is de Melk
der Dieren op 't befte , en dan bevat dezelve

een grooter veelheid van E[Jentie_ei Zout
,

gel/lc

IL DjsEt. Mm ^
de
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de vermaarde Heer Malouin heeft opge-

inerkc. Onze Sehry ver beweert , dat, fchoon

de Melk van alle Dieren, die Melkhebben, be-

kwaam zy om zulk Zout tegecven, hetzogder

Vrouwen daar toe beft is , waar aan volgt de E-

zelinne-, Geite-en Koeije-Melk.

Het eigenaartig Zout van Melk wordt fpoedi-

ger of traager ontdaan in Water , naar maate

het Water meer of minder warmte heeft. In

een Once kookend Water heeft de Heer Vul-
LYAMOZ zeven Drachmen van dit Zout doen

fmelten , zonder dat 'er het minfte vllesje op

kwam; terwy1de zelfde veelheid van Zout naauw-

lyks wilde fmelten in een Pond Water, dat niet

warmer was dan tot 167 Graaden op den Ther-

mometer van Fahrenheit.
Onze Chymift heeft dit Zout gemengd met vee-

Ie verfchillende Vogten , om te zien of het daar

in te fmelten ware; gebruikende, tot deeze Proe-

ven , Melkfuiker in Zwitferland gemaakt, die

redelyk goed was. Het Zuur van Vitriool onc-

bondt dezelve in een oogenblik , uitgenomen

dat 'er eenige klompjes bleeven hangen in het

Vogt , op welken het Zuur geen uitwerking

deedt. Deeze klompjes waren in 't geheel on-

fmekbaar , 't zy in Water of op de Tong , en

men vindt ze niet in het Zout, 't welk var. den

HeerCREUzius bereid wordt. DeHeerVuL-
LYAMoz heeft dit Zout, by verfchillende kwan-

titeiten ,
gedaan in fterk gemaakten Azyn , ia

zeer zuiver Sterk Water , in het Afdruipzel van

rrf».
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gebranden Wynftecn , .in Geeft van Armoniak-

Zout , als ook in Voorloop van Brandewyn. In

geen van deeze Vogten was het , na verloop

van vierentwintg Uuren , ontdaan , fchoon men
26 gefteld had in eene warmte van 45 Graaden.

Als men die Vogten op 'c Vuur zette , begon

het Zout daar in te fmelten : maar onze Waar-
neeraer zogt alleen zig te verzekeren aangaande

de Verfchynzelen , welken dit Zout zou voort-

brengen in verfchillende Vogten , met den zelf-

den trap van warmte. Eene kwantiteit van dee-»

ze Melkfuiker
, gedaan zynde in Geeft van Sal-

peter , bleef een Uur lang op den bodem van

het toegedekte Glas, zonder eenige verande-

ring : na dien tyd kwam 'er een foort van Op- -

bruifching , gelyk aan die , welke gefchiedt

,

wanneer men Geeft van Vitriool gïet op Zee-

Zout ; doch deeze Opbruilching was in lang zo

vaardig niet , en de rookende Geeft , welke 'er

uit voortkwam , hadt eene groene koleur.

Onze Schryvcr beweert , dat dit Ejfentkek

Zout van de Melk tot de Salia neutra behoort

,

én bewyft zulks, doordien het noch met de Zuu-

ren noch met de Loogzouten opbruifcht , en dat

het den Syroop van Violen niet doet verande-

ren van koleur. Na het doen fmelten van ee-

ne kwantiteit van dit Zout in warm Water , het

Vogt gefiltreerd en in verfcheide Vaten verdeeld

hebbende , hadt hy in ieder één van de boven-

gemelde Vogten gegooten , en 'er kv.-am geene

ppbruifching noch kennelyke verandering in

;

IL D's;el. \iit-
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uitgenomen , wanneer hy het Vitrioolifch Zuur

gebruikte ; want toen wierdt het mengzel geel-

agtig rood. Dit Zout, in Water ontbonden zyn-

de, doet de Yzerdeelen van den Inkt op den

bodem van het Vat zakken , even gelyk de ge-

woone Suiker , in Water gefmoken zynde ,

doet. Dit alles bewyft, dat de Melkfuiker een

waaragtig Sal neutrum is j maar , is het een Sal

neutrum famengefteld uit twee enkele Zouten ,

of uit een Zout , met eene influrpende Aarde

,

of eenig ander Beginzel, vereenigd?

De Salia neutra , eigcntlyk zo genaamd , zynde

famengefteld uit Zuuren en Loogzouten
, gee-

ven geen blyk van eenig ontfteekbaar Beginzel.

In de andere foorten van Sa/}a neutra zyn de ge-

nen , die uit Zout met Olie vereenigd bcftaan,

<]e eenigftcn , die branden kunnen. Olie ver-

brandt
,
gelyk men weet , voor een groot ge-

deelte: zy bevat niettemin Water en Aarde;

welk Water en Aarde oorzaak zyn van derzelver

Biengbaarheid in Waterige Scheivogten. Daar

uit blykt, omwelke redende Zwavel zig niet ont-

binden laat in Water , fchoon zy famengefteld

is uit Qlie met een Vitrioolifch Zuur ingclyfd;

want dceze Olie is te zuiver , bevattende niet

genoegzaam Aarde en Water.

.
Warneer men Melkfuiker ^ in een Kroes,- op

een fterk Vuur houdt, zo vloeit dezelve en krygc

pene zwartagtige kolcur. Eenigen tyd daar na

wordt de ftof dik. Indien men ze dan weder

pp 't Vuur zet, zo brandt ze, doch zoudcr ge-

heel;
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lied verteerd te worden. Op den bodem van

het Vat blyven zwarte, vafte,Aardagtige klomp-

res over , die in geener manieren ontfteekbaar

zvn- daar de Zwavel t'eeneraaalverdwynt. Dit

Aardagtig Overblyfzel , 't welk men krygt^vati

de Melkfuiker , wordt tot alch gemaakt door

middel van het Vuur, en bevat alsdan eemg

vaft Loügzout: gelyk blykt uit de Opbruifdung,

die 'er ontftaat , als deeze afch gemengd wordï

met Geeft van Salpeter. De Heer Vullya-

Moz heeft dit Loogzout gefatureerd m^tzu^^eii

Zuur , en , het doorgezeegen Vogt uitwaafemen-

de kreeg hy 'er een Poeijer van ,
dat een waar

mrrm was, alzo het op gloeijende kolen ^^.«^^r-

J^ Hy liet op dit foort van Caput tnortuutn ee-

Hige druppels Olie van Vitriool vallen ,
en 'et

openbaarde zig een reuk , zweemende naar die

van 't Zuur van Zee-Zout : waar uit hy befluit

,

dat het mogelyk dit Zuur zal zyn , 't welk aan

de Melkfuiker haaren prikkeleiiden , zoutigen-,

frnaak geeft.

Onze Chyniift vergelykt de Melkfuiker met

de Spaar.fehe Zeep, en toont 'er het onderfcheid

van ann. Alzo deeze twee zelfftandiglieden la-

nienaefteld zyn uit een vaft Loogzout en eeno

OUe^ zo zou het fchynen dat zy de zelfde ei-

genfchappen hebben moeften :
nogtans is de

Zeep akvd fcherp van fmank, de Melkfuiker m

tegendeel zoet en aangenaam. Goede Zeep

blyft, jaaren lang, zonder eenige verandering:

de Mclkfaiker , lang bewaard zynde ,
gift ea

Ö.DEEL. g^»^
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gaat over tot Wyn en Azyn. Het Zoutig Bc-

ginzel van de Zeep is een voortbrengzel van *c

Vuur , dat van de Melkfuiker is van de Natuur

herkomdig. Beide deeze gemelde Sloffen be-

vatten Oliej dewyl zy ontfteekbaar zyn. 't Is

onmogelyk Loogzout ce krygen uit de Melkfui-

ker, zonder verbranding, daar de bymenging

van Zuuren hetzelve oogenbUkkelyk ontdekt in

de Zeep.

•^ De Heer VcLLY AMoz beweert: i. Dat de

Melkfuiker eene v/aaragtige Olie en tevens ook

een Zuur bevat. Hy bewyft zulks, zeggende

dat derzelver fmaak juift die zelfde is, welken

de Azyn verkrygt , wanneer dezelve, door »c

ontbinden van Lood , Geruis maakc oï Loo.ifui-

ksr : 't geen komt van dac dezelve het Zvvavel-

agtig gedeelte van 't Metaal heeft ontwikkeld;

2. De zelfde Heer toont aan , dat de Melkfui-

ker, van eigener aart , tot gif^ing komt ; 't welk

een eigenfchap is van de Zuuren. Hoe een

Vogt , in giftJng zynde, minder bekwaam is

om te branden , zo veel te meer zuure deelen

bevat hetzelve ; die kenbaarer worden gemaakt

door de wegdry ving van 't brandbaare^ gelyk

de Gifting doet : 3. Onze Schryver heeft zig

verzekerd van de aanweezendheid van dit Zuur,'

door Melkfuiker, op 't Zand , x.q depHieerenmet

geflooten Vaten , als wanneer dezelve hem een

kleine kwantiteit gegeven heeft van een wee-

zentlyk Zuur Vogt: 4 De Melkfuiker met Geeft

vah Vitriool aancaltende , is 'er eene van een-

ichéi-
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fcheiding der Beginzelen Qdecompofuio^ uitvoort-,

gevloeid. Het natuurlyk Zuur, als het zwakfte'

zynde, werdt verdreeven, doordien het Zuur

van Vitriool deszelfs plaats innam. Daar kwam
een waafera uit » welke , in het Recipiënt ver-

dikt zynde, een Vogt gaf, hoedanig men krygc

van getapte Melk, wanneer men die deftilleert;^

maar het hadt een zuurer fmaak. Dit zelfde

Vogt bruifchte met Kryt , en , als de bymenging

van het Vitriooiifch Zuur gefchiedde ^ was de

waafem , die 'er uit voortkwam , van reuk all

een Zuur uit PlantgewslTen.

Onze geleerdeChymift, twee Cylindrifche Gla-

zen genomen hebben de ^ welken hy bykans vuld^

met Melk, wierp in 't eene eenige Drachmen vaa

'/ EJJ^entieele Zout van Melk, fchudde toen die

beide Fleflchen fterk , en lietze daarna ftil ftaan.

Na verloop van vierentwintig Uuren, zag hy,

dat de Melk, waar in het Zout wasgefmolten,

geen Room gemaakt had, terwyl de andere, by
welke hy niets gedaan hadt , daar mede geheel'

bedekt was. Hy doet ons zien, dat, wanneer

men twee Melkagtige Vogten aan zig zelf over-

laat, de geene, die geen Zout van Melk bevatv
van-een gefcheiden wordt, en dat men ^ deeze

twee Vogten vermengende,deandersin'tkortte

vcrwagten zynde fcheiding der Beginzelen belet.

Door de twee volgende Proefneemingen betoogt

de Heer Vu llyamoz, dat de Melkfuiker de'

ontwikkeling van het Zuurder Melk vertraagt ,'

wanneer dezelve zig nog niet heeft doen bemer-

II. DEEté kenj^



554 WaArneÉmikgen oVer. het I?!oüt

ken; maar datze die verfoeit, wanneer dezelve

reeds aanvang genomen heefc. In twee Glazen

ganifdi verlche Melk: gedaan hebbende, liet hy
i'n 't eene vier Drachmen Mcllcfüiker fmeken ;•

hy 't andere deedt hy niets. De zuivere Alellc ,•

in dit Glas , was zuur geworden ; de andere hadc

iiiet de m'infte reuk. Twee Glazen op nieuws

gevuld hebbende met goede Mcllc , herhaalde

hy de voonge Procfneeming , en bevond:, dat

,

door Zout van Melk te doen in de Melk, die

teeds zuur was , de ontwikkeling van het Zuur

verfneld ware.

Onze Schryvei* merkt ,' met genoegzaamcn

grond, aan, dat, indien men agt moet üaan op

't geene door Boerha avk en Hoffman, top

lof der nuttigheid van de gëwoone Suiker , i's

gezegd , zulks immer zo veel te pas komt ten

opzigt van de Melkfuiker : alzo dezelve famen-

gefteld is uit even de zelfde Bcginzelen , maar

bevryd van die radeelige fchcrpheid, onaffchei-

delyk van de Suiker, welke maakt, dat dezelve

verhittende is en de Tanden der genen , die zb

-veel gebruiken , verbyt. Het Ejjentseele Zoift

van de Melk brengt de zelfde uitwerking voorc

'als de Wey , en is zelfs een Middel van alge-

meener dienft ; dewyl men 'er dit voordeel van

heeft in zwakke Maagen , die een overvloed

van Vogt niet verdraagen kunnen ; dat dee^e

Melkfuiker kan worden ontdaan in zodanig en

zo veel Vogts , als de toeftand en kragten van

den Zieken vereifciien. Het is een zeer zag^e

,

'

CU'
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en zeer ligte Zeep : met één woord; het is ee-

ne^econcenfreerde Wey. Zy verdunt het Vet in

Jjigbaamen , die te Olieagtig zyn van Tempera'

ment; zy ftrekt tot een zeer lenig Openend mid-

del in zulke Pcrzoonen , welker Vezelen te hard

zyn en te droog. Verfcheide Aütheuren oor-

deelen dat het een wonderbaar Middel zy voor

het Voeteuvel: zy brengen veele Waarneemin-
gen by , van deszelfs goede uitwerkingen in

yigttge en Rheumatieke Kwaaien ; doch de IJeer

VuLLYAMOz heeft niet veel op met deeze ei-

genfchappen, welke men toefchryft aan de Mclk-
fuiker ; zeggende, dat de Ondervinding hei« het'

tegendeel heeft doen blyken.

«.



GENEESKUNDIG BERIGT
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L A C H E N,
'TEGEN WIL EN DANK;
Waar op dk witte en roode Pur-

per-Koorts volgde:

, :.. DoordenHebr

fXid. Z U INGERUS,
_rT < .1.,

Doktor in de Pbilofopbie en Medicynen^ Gewoon
Hoogleeraar .in de Ontleed- en Kruidkundt ,

Hofraad en Lyf- Arts van den Mark-

graaf van Baden-Durlacb,

(v^a Helvetica Pbyfico - Matb. Bot.- Medica. Bafileffi Aov
1751. Vol. I. p. 47.)

EEn Vryfter in onze Stad , eenige Jaaren bo-

ven de twintig oud , van een middelmaa-

tige lyvigheid, bloedryk en volfappig , een lan-

gen tyd redelyk gezond zynde geweeft , aan een

jong Man getrouwd , begon , in 't midden van

de Nagt die op de Bruiloft volgde, onverwagts,

zonder eene blykbaare oorzaak , geweldig te

lachen , 't welk , na een weinig tuffchenpoo-

zing , op nieuws aanvang nam. Wanneer haar

Man vraagde , wat de reden of oorzaak was van

dien ongewoonen Lach 5 antwoordde zy , niets

in haar gedagten te hebben , 't welk aanleiding

daar toe kon geeven , maar dat zy , tegen wil

endank, daar toe gedrongen werdt , en, die

naauwlyks gezegd hebbende , borft zy weder uic

in-
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in gefchater. Haar Moeder en Vrinden hier op

by een geroepen zynde, lachten in 't eerlt me-

de, als waren zy van 't verftand beroofd ; doch

daarna begonnen zy de jonge Vrouw , nu eens

te vcrmaanen , dan weder te bekyven ; waar me-

de niets ter wereld werdt uitgevoerd , dan dat

zy met nog al heviger gefchater lachte ; ter-

wyl de Man , inmiddels , by wylcn , niet minder

fterk fchreide. Het zien van dit zeldzaam voor-

val deedt niemand , die 'er bykwam , zonder

Jachen heen gaan. Ondertuffchen gevoelde de

jonge Vrouw allengs een weinig meer warmte

dan gewoonelyk; fomwylen begon zy ookecni-

ge dorft te krygen en wierdt vermoeijing gewaar

in de Spieren die tot het lachen werken ; waar

by nu en dan eenige drukking en benaauv^dheid

voor 't Hart kwam , inzonderheid , als zy haa-

ien Lach tragtte op te houden ; hebbende ver-

der geen Ongemak.

De nagt en volgenden ogtenftond dus doorge-

bragt zynde , werd ik 'er by gehaald , en vond haar

nog in een dergelyken toeftand : naamelyk, de

warmte des Lighaams was grooter dan natuurlyfc

met eenige vogtigheid; de Pols ook een weinig

fneller , doch egaal en genoegzaam fors , buiten het

lachen ; het Water byna van koleur en reuk als

by gezondheid ; het Aangezigt ; ten deele we-

gens den al te dikwils komende en geweldigen

Lach , ten deele toen ook wegens de vermeer-

,- dering van warmte over 't geheele Lighaam , zeer

rood ; de Eetenslufl; niet geheel weg. Ten op-

IL Deel, Nn 2 zigt
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zigt van den Geeft kon ik niet bemerken , dac

'er eenige buicengewoone ontroering, 't zy voor-

afgeg-cian v.'are of toen plaats had : want op al

het gene ik haar vraagde gaf zy goed en gepaft

befcheid , verzekerende my op nieuws , dat zy

niets beiachelyks in haar gedagten hr.d en nog-

thans niet in ftaat was, om een zo onmaatig als

beuzclagcig lachen te bedwingen.

Dit deedt my denken, dat de reden van zulk

een zeldzaam Toevf.1 eerder te zoeken ware

in het Lighaam dan in den Geeft , en vaftftel-

len , dat deszelfs oorzaak beftond in eenige ftof

van Ziekte, welke, by buijen , deeze of gene

Zenuwen , van meer of minder Spieren, welke

famenwerken tot het lachen , op eene byzon-

dere wyze prikkelde, en dusdeezen gedwongen

en ftuipagtigen Lach veroorzaakte. Om der-

halve deeze prikkeling weg te reeraen , agtte

ik van den eerften en voornaamften dienft te zul-

len zyn , verdunnende, tegen ftuipen dienftige

en het zagtfte foort van Ruftmiddelen. Tea

dien einde fchreef ik een Mixiuur voor , famen-

gefteld uit y^<^. de^'ilUr.x^ die de Doorwaafeming

bevorderen, Cern. Cerv. Spag. f^to ,'Pulv. March.

üntefikpko^ Succ'ini alh't fulvere , een weinig C/«-

nab. nat'tva en Niiri ^niez Syr. P^^. Erratici :\vüs.r

van ik haar bevaJ, om 't uur , eenige lepels vol

te gebruiken , en tegen de nagt twintig drup-

pels van de Liq. Anod. 'Miiier. Hoff^manni^ met eeti

Garftendrank
, jfulapium of dunne EniuIJio. Tot

den dögelykfclien Drank
J^
voordedorft, raad*

de



Lachen, tegëm wil en dank - 559

,<pe ik haar te gebruiken een Deco&um van Rad.

Scorzonera ,Graminh en RafuraEhris; tot fpyze

Vleefchnac mee gepelde Garft , Haveren-ÜOTC

of ook mee Ryft, gekookt. En dewyl de Pa-

tiënt nu zagtelyk zweette, over 't geheele Lig-

haam, zo wilde ik , dat zy zig op 't Bed zou

houden, in eene gemaatigde warmte, en dat zy

tragtte zou haaren Geeft ruft te geeven.

Dit, naar myn voorfchrift, waarneemende,

fliep zy de volgende nagt , wel is waar, weinig,

en voelde fomwylen ook eenige benaauwdheid^

hebbende tevens wat verheifing van Koorts mee

een weinig meer dorft j doch het Lachen ver-

ïiiinderde allengs , en hieldt den volgenden og-

tend t'eenemaal op ; tcrwyl 'er toen uitbraken,

en zo cp de borft als aan de keel en in 't aange-

zigt te zien waren, roodePttijijes ^ onder welke

daarna ook witte Blaartjes zig gemengd vertoon-

den. Dus bleek niet alleen de tegenwoordig-

heid van eene roede en lottte Purper- of Geerphom

(Kïiliaris^ , maar de oorzaak en reden van heC

voorgaande Toeval van lachen , fcheen 'er zig;

vry duidelyk door te openbaaren. Tot nog toe

was de Afgang natuurlyk , en die zagte vogtig-

heid over 't Lighaam , onder welke de uitbree-

king der Puiftjes was gefchied , bleef duuren.

Haaren Geeft hieldt zy vry geruft , en , behal-

ve het gene reeds verhaald is , werdt van haar

niets gevoeld, waar over zy klaagen kon de.

Dit alles opgemerkt en aandagtig over'woo-

gen hebbende , oordeelde ik , geene beroering

II. Deel. Nn 3 ' ir^
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in 'c Lighaam of eenige verandering te moeten

maaken. Want , zo de voorgefchreeven regel

van Spys en Drank , als de Geneesmiddelen door

welken het uitkomen der Puiftjes, met wegnee-

ming van eenige Toevallen, op den gewoonly-

ken tyd was te weeg gebragt , kwamen ons ver-

der dienftig voor tot een gelukkige Behandeling

en gewenfchten uitflag van deeze Ziekte. Wes-
halve ik , behalve de voorgemelde Dieet , dun

Vleefchnat aanprees , met Scorzonere- Worte-
len en verfche Kervel daar in gekookt , 's mor-

gens en 's avonds te gebruiken ; waar by een.

Poeijertje uit Eburh.Corall. rubr.fff. meteenige

greinen N'itri Atit'tmomalis : tuffchen beiden , nu

eens een flap Aftrekzel van Herb, Veron'ica , Sum-

tnit. Scab'tofa (5? Flotes Barragwis ; dan weder-

om verdunnende, zuurbreekende yulapiën en

Mixtuuren , die tevens de Doorwaafeming kon*^

den bevorderen. De Patiënt , dezelven ver-

fcheide dagen agtereen gebruikende, bevondj;

zig redelyk, en werdt eindelyk, omtrent den

veertienden dag , de Affchilfering allengs ge-

fchied zynde , in volkomene gezondheid her-

fteld , hebbende tot heden toe zig genoegzaam

wel bevonden.

Van dit Geval kan onze Vriend , de zeer er-

varen en vermaarde Heer, Doktor Joh. Hen-
Ricus Respingerüs, die de Patiënt eenige

ïeizen met my gevifitecrd heeft
, getuigenis

geeven.

H.

PROEF-



PROEFNEEMINGEN
OMTRENT DE

PITWERKINGEN DER

ELEKTRISITEIT
OP VERSCHEIDB

j:.IGHAAMS-KWAALEN;

IN 't werk gesteld

DOOR DEN SWEEDSCHKN GeNIESHEEU

P. Z E T Z E L.

(^Ricueil Periodique d'Obfervat. de Medicine , Cbirut'

gie, Pbarmacie, &c. Odober 1756. p. 254.)

MEn weet datdeHeer Pi v ati, Regtsge-

leerde te Venetië, de eerfte zy, die

Proeven genomen heeft omtrent het gebruik

van de Elektrifiteit in de Geneeskunde ; waar

van de uitflag zo gunftig was 9 dat zy geheel

Europa in verwondering bragt. Deeze Heer

maakte in de Jaaren 1748 en 1749 weereldkun-

d:g , dat hy Menfchen , die met Jigt aan de

Voeten en aan de Handen , anderen die met

Lammigheid ^ en verfcheide Perfoonen , die mee

dergelyke Lighaamskwaalen gekweld waren , ge-

holpen hadt , door dezelven te Elektrizeeren met

Buizen van Glas , beftreeken met zeker foort

van Balfem. 't Gene daar in het byzondèrfte^

IL Deel. Nn 4 vas»
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tvas , is dat hy zegt waargenomen te hebben,

dat de werkzaame deeltjes van eenigé Genees-

piiddelen , die men den Lyder in de hand liet

houden , dooi* de Elektrifche Stoffe in 't Lighaaai

gedreeven werden ; zo dat eenigen daar door

gepurgeerd waren , anderen fterk hadden ge-

Zweeten , en dat zelfs ^ in zekere Geitellen, een

foort van Kwyling daar door was te weeg ge-

bragt.

De uitflag der Proefneemingen van deezeti

Heer werdt, eenigen tyd daarna, beveftigd door

de nieuwe Proeven vdn den Heer Veratti,
die 'er eenigen in werk ftelde , op zulk eene

zonderlinge manier , dat de nieuwsgierigheid

der Geleerden daar door niet weinig opgewekt

"Werdt. Het gerugt , dat 'er Lighaamskwaaleii

door middel van de Elektrifiteit konden genee-

zen worden , verfpreidde zig toen door geheel

Jiuropa ; en men riftm daar omtrent veele Proe-

ven , die niet allen zo gelukkig uitvielen. De
lieer Jallabert heeft gedaagd in eene Lam^

fnigheid van den Arm te geneezen , door ge-

bruik te maaken van de Elektrifiteit : de Heer

pE Sa UVAGES heeft door dit zelfde midde}

eene Verlamming aan "eene zyde des Lighaams

genezen, en eene Lendepyn : deHeerBiAN-
CHi heeft met een goeden uitflag Menfchen ge-

holpen , die met Lammigheden en Jigtige Py-^

nen gekweld waren , door dezelven te elektri-

zeeren. Pewyl egter verfcheide ervaren Man-

pen in dit ftuk n^et geflaagd zyn
3,

is daarom-

trent,
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trent eene zo groote verwarring ontftaan , dat-

pen byna niets met zekerheid durfde vaftfiellenl

Zodanig was het loc der Elektrificeit in de

Geneeskunde, wanneer de Heer Stromer,
vermaard Hoogleeraar der Anatomie , onder-

nam, door zyne Proefneemingen derzelver uit-

y/erkingen kenbaarer te maaken. Alzo nu de

Proeven van dien Heer veel geluks hadden

,

werdc my door den Heer Ros en, Eerften Ge-

neesheer (a), en door den Heer Stromer, ge-

laft , de voortgangen te vervolgen vatl deeze

pieuwe manier om de 2^iekten te verdryven: fe-

derc twee Jaaren, dan, veel gelegenheid gehad

hebbende om deeze Proeven in 't werk te (lel-

len op verfcheide Perfoonen, die zig aangaveiii

in 't Hofpitaal van Upzal-y zal ik *er thans in *t

korte den uitflag van melden.

In twee Onderwerpen , die van de zwarte

Staar waren aangetaft , heb ik waargenomen

,

dat ik vrugteloos Elektrieke Vonken uit de dea-

len naby derzelver Oogen getrokken, en zelf^

yry llerke Schokkingen veroorzaakt had , zon-

der eenig voordeel : weshalve ik geloof, dat 'er

in deeze Kwaaie niets gunftigs van het Elektri-

^eeren te verwagten zy.

Ten opzigt v^n de^%%^ Ongepeldheden is *t

niqt

(a) [Dit is de zelfde, van wien wy een Manier, owJft

kwaadaartig Joort van Kinderpokjes voor te komen, in het

voorgaande Stuiije dcezer Veriiandeiingen hebben mcdé^

gedeeld ]

il. DfiEfc, Na 5
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niet eveneens. Ik heb 'er fommigen zien wy-
ken voor dit nieuwe Geneesmiddel ; maar men
moet no^thans opmerken , dat deeze verande-

ling gevolgd ware van eenen Overgang der Jig*

tige Vogten tot eenig ander LighaarasdeeL Ins-

gelyks heb ik bevonden , dat , geduurende de

gantfcheKuur, de Lyders gekweld zyn geweefl

xnet t'elkens weerkomende Hoofdpyn, met Dui-

zelingen, Walgingen en Pyninden Buik: wel-

ke Ongemakken niet overgingen , dan wanneer

de Jigtige StofFe in de Gewrigten was terug ge-

bragt ; fomwylen ook waren de Lyders genood-

zaakt hun Water dikwils te ontlaften en fomwy-

len zweetten zy, geduurende de nagt , zeer

fterk. Ik fchepte daar uit hope, om deeze Kwaa-
ien te overwinnen, door een zeer langen tyd met

het Elektrizeeren van deeze Lyders aan te hou-

den ; maar vond my bedroogen : want de Lyders

ondergingen, kort daarna, de zelfde Pynen als

voorheen. Het is dan klaar, dat de Jigtige

Vogten door de Elektrifiteit niet waren weg ge-

holpen.

' In gemeene en fcheele Hoofdfyu, voortko-

mende van een e Zinking of Rheumatieke Onge-

fteldheid, heb ik de Pyn doen overgaan, door

Vonken voort te brengen; maar, na de Behan-

deling, was de Kwaal even hevig als te vooren.

Ik vond my genoodzaakt toevlugt te neemen

rot inwendige en uitwendige Middelen, om de

uitwerking te begunlligen van de Elektrifiteit,
"'

'

en
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en de rufte beftendig te maaken, welke zy hadt

te weeg gebragt.

In de Gewngtsverjiyving was 't gevolg van my-
ne Proetneeraingen kennelyker. Ik heb gezien

dat een Man , wiens Leden federt verfcheide

Jaaren krom gemaakt waren door een Slymagtig

Vogt , 't welk de Gewrigten hadt doen verfty-

ven, derzelver gebruik wederkreeg, na de E-
lektrifche Kuur te hebben ondergaan, 't Gene

rog verwonderlykcr voorkomt, is, dat in eene

Verftyving van de Knie, door een Jigtig Vogt,
hebbende reeds vyf Jaaren geduurd , het Deet

zig ter langte van een halven Voet uitrekte,^

wanneer ik hem eenige Elektrifche Schokkingeiv

had doen gevoelen. In zulk foort van Kwaaien

is 't van veel belang naauwkeurig te onderzoen

ken, welke Spieren 'er van beweeging zyn be-

roofd , daar men alsdan de Vonken uit moec

trekken , maar zig wel wagten van 'er de Schok-

king aan mede te deelen , die veroorzaakt worde

door de Le'idjchs Proèfneemttigy en vermyden vari

eenigszins te raaken aan de Tegenwerkende
Spieren. Deeze laatften , in tegendeel, moec
men , eenige Uuren lang , den waafem doen

ontvangen van heet Water, wryvende dezelven

vervolgens met Olyven- Olie of eenig ander

weekmaakend middel, ten einde haar genoeg-

zaam lenig te maaken, om toe te kunnen gee-

ven aan de poogingen der andere Spieren. Een
andere opmerking , van veel aangelegenheid

,

ÏI. Deel, is.
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Is, dat raen in den aanvang der Behandeling

van dit foort van Lydcrs zorgvuldig moet zyn

om derzelver Vaten altoos vol te houden, uit

vreeze dat anders de kwaalyk gefielde Stof

ïtiogte gevoerd M'^orden in eenige andere Lighaaras-

deelen, van meer noodzaakelykheid tot het Lee

-

ven.

ik heb waargenomen , dat de Elektrizeering

van weinig uitwerking was in de doofheid en dö

Tuijchwg der Ooren. Een Metaalen Cylinder , o-

vertoügen met eene Elektrieke StoJ5e, en in de

inw^endige Gehoorbuis gedoken, heeft Vonken

voortgebragtj door welken het Oorfmeer is ge-

fmolten. Ik heb ook opgemerkt, dat men op

dceze manier de Etter konde uicloozen , die aldaar

mogte beflooten zyn. In de natuurlyke Doof-

heid , in de gene die door Zinkingagtige Stof-

fen of door de dofheid van de Lugt veroorzaakt

is, vermag het Elektrizeeren niets.

In de erfelyke Vallende Ziekte, en in de gene

die uit fchrik ontftaat , brengt hetzelve noch

goede noch kwaade uitwerkingen voort.

De Elektrieke Vonken bevorderen de rypwor-

ding der Bloedv'wnett.

Ik heb, door middel van dezelven, drie Ge-

zwellen op de Voorhand, die men Peesknoopen

noemt, doen verdvvynen.

De Elektrifiteit js van geen dienft tegen de

O^Jïyghg der Vrouwelyke Sexc.

In de Letidenpyn bevonden zig fomraigen -yvel

door
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door het Elektrizeeren , maar, als de Kuur was

v'olbragt , verhief zig hunne Kwaal op nieuws

;

anderen hebben 'er geen de minfte verligting

door genooten. Somwylen hebben myne Proef-

ceemingen een vry gelukkigen uitflag gehad i

fnaar onraiddelyk daarna overkwamen hun on-

verdraaglyke Walgingen : invoegen , dac de kragt

van deeze Ziekte altoos het vermogen der Elek-

trifiteit overtroffen heeft.

Dit foort van Proefneemingen heb ik menig-

vuldigmaal in 'c werk gefteld op Khs- of Tand-

fyn t veroorzaakt door bedorven Tanden, door

Zinkingen , Verkouwdheden , de Jigt of Scheur-

buik. Eenigen gevoelden 'er zig door verligt
,'

iliaar weinigen hebben 'er een duurzaame hulpe

van gehad. De Pyn komt doorgaans binnen'

de vierentwintig Uuren weder ; zy verheft tk^

gelyks tegen de nagt : cgter fchynt een langduu-

rig gebruik van de Elektriüteit dezelve geheel

weg te neemen. Men dient in agt te neemen,

dat de Elektrieke Cylinder moet geplaatft zyn

op zulk een wyzQ, dat 'er een onophoudelyke

ftrooming zy van Elektrifche Stofle, welke irt

den Tand eene eenpaarige beweeging voort-

brengt , tot dat de Pyn bedaard zy.

In de Hardlyvighe'id heb ik de Proefneemin-

gen j op de zelfde manier^ in 't werk gefteld als

in Italië, met de allerfterkfteiïyyr^^c^«,en nooit

gevolg daar van vernomen.

In de Lammigh'sd van het halve of van "'t gehelt
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Lighaam, nam ik myn toevlugt tot de Schok-

king , welke veroorzaakt wordt door de Leid-

fche Proefn eenling. Ik heb de Spieren, die ver-

lamd waren , in Stuiptrekking gebragt zonder,

eenige verandering te befpeuren. By toeval

heb ik eindelyk waargenomen, dat 'er hy uit-

ftek gevoelige plaatfen zyn , alwaar de Lyders,

ter naauwernood, de Elektrifche Vonken ver-

draagen konden. Ik heb myn werk gemaakt

van myne Proefneemingen op deeze Lighaams-

deelen te doen , en dus ben ik onlangs zo ver

gekomen , van eenen Burger van UfZij/ te genee-

zen , die eene lamme Hand hadtj doch eer ik,

roet meer zekerheid van deeze Ziekte Ipreek,

zal ik wagten , tot dat ik nieuwe Proeven daar

omtrent in 't werk gefteld zal hebben.

H.

BEANT-



ÊEANTWÓÖRDINÖ
VAN EENIGE

V R A A G E N
KOOPENSDE

ELEKTRIKAALE PROEVENj
DOOR DEN Heb R

BENJAMIN FRANKLIN.
Vervat in een Brief van bem aan een Heer tf

Nieuw Jork.

(Nev) Experiments atid Obfervat. on EleBricity. Part. IL

p. 93. Lett. VI.)

Hier in geflooten gaan myne Antwoorden

,

zoo oraftandig als myne tegenwoordige

drukte my toelaat te geeven , op de roornaam-

fte vraagen van uwen brief. 'k Heb ver-

geeten , of ik u reeds gefchreeven hebbe , dat

ik kopere fpelden en ftaale naalden gefmoltcn

,

de poolen van de Kompasnaald omgekeerd, een

Magneetkracht en Poolsridning aan naalden

,

die 'er geene hadden
, gegeeven , en droog bus-

kruid in brand geftooken heb^ door de Elektrie-

ke vonk. Ik heb vyf fleffen , die elk 8 of 9
gallons houden , waar van 'er twee, gelaaden zyn-

de, tot alle deeze uitwerkingen genoegzaam

zyn. Aan de kracht, welke een mens verwek-

ken en bezigen kan door Elektrikale proeven , is

paal noch perk, dan die hem de moeite «n kos-

n. Deei.. teil
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ten zetten : want de eene fles kan gevoegd wor-

den by de andere toe in 't oneindige, en zy ailen

vereenigd mogen te gelyk ontlaaden worden
,'

even als eene enkele , in welk geval de kracht

€n uitwerking evenredig is aan haar getal en

grootte. Men kan dus de allergrootfte der be-

kende uitwerkingen van gewoonen blikfem, naar

ik 't begryp , zonder veels moeite , ver te bo-

ven gaan; het welk tot voor weirige jaaren niec

geloofd zou hebben kunnen worden, en zelfs nu

nog aan veelen vry wat uitfpoorig gefield mag
fchynen. Zoo te werk kunnende gaan , ver-

moogen wy meer dan de cv/eejaarige duiveltjes

van Raèe/ah, die hy potzig zegt rog maar al-

leen geleerd te hebben een weinig te donderen

en blikfemen rondom de kruin yaa ^en buys-

kool.

Vraag. Waar in befiaat het onderfcheid tusr

fen een Ekbriek en een Niet-Elektrk'k

Lighaam ?

Antwoord. De uitdrukkingen -van 'Elehr'iek mt
z/g zelfi en 'Niet-Ekktriek^ zyn allereerft ge-

bruikt om de lighaamen van eikanderen te on?»

derfcheiden , op <3e verkeerde onderftelling,

dat die lighaamen alleen j welken uit zig zetf

Elektriek genaamd worden , de Elektrieke ftof in

hunne zelffiandigheid bevatteden , welke flof

door wryving uit hen verwekt, te voorfchyii ge-

bracht of uitgetrokken ^ en medegedeeld kon'

wor-
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worden aan die lighaanien , welken l\iet-Ekktriek

genaamd -worden , en die men onderftelde van
d^eze ftofle ontbloot té zyn ;• want het Glas,
enz. , vertoonde , gewreeven zynde , tekenen

van die Stof te hebben door te knappen aan den
vinger, door ligte lighaampjes aan te trekken

en weer te rug-te ftooten ^ enz, en het kon dee-

Z€ tekenen mededeclen [aan metaal en water .

Naaderhand bevond men ', dat- hét wryven vaii:

glas de Elektrieke ftof niet voor den dag bren-i"

gen wilde, ten zy men eene gemeenfchap behield^

tuffen den wryver en de vloer ; en eenige volgen-

de proeven hebben beweezen , dat de Elektrieke'

Stof wezentlyk getrokken word uic lighaamen,"

die men eerft begreepen had geene zulke Stof in-

zig te bevatten. Toen twyfelde men of glas en'

andere Wgh^^mexw^ Elektrkk uhzig ze/^genaamd ,'

met de daad wel eenige Elektrieke Stof in zig'

Hadden, naardien zy op 't uiterlyk aanzien gee-

iie uitleverden , dan die zy eerft uit zulken ge-

trokken hadden , welken- tot nog toeNfeP-EJeA-:

triek genaamd waren. Doch eenigen van mynaf

Proefneemingen toonen ,- dat glas eerie groo-

te hoeveelheid van die StotFe in zig bevat , en

thans vermoede ik, of zy niét -wel omtrent even

veel verfpreid zy in allé de lighaaamen van dee-

zen uit land en water beftaanden Aardkloot. In-

dien dit zoo zy , zoude men de uitdrukkingen

van Ehhnek uft zig ze/f pn Niet E/ektrieJk^iils on^

eigen ,' aan een zyde moeten leggen : en (he;

II. D££i<, Oo ee-
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cenig onderfcheid dan maar hierin beftaande,

dat eenige lighaamen de Elektrieke Stof ovti-

Ireno-en , en andere niet) zou men de uitdruk-

kingen van Overh'engers en N'teuoverbrengers ia

haare plaatfe moogen neemen. Wanneer 'er/'

eenige Elektrieke Stof toegepaft word aan een'

ftuk van een overbrengend W^hüiim , dringt zy 'er

in en vloeit 'er door heen , of zy verfpreid zig

gelykelyk over deszelfs oppervlakte. Word die

ftof toegepaft aan een ftuk van een niet overbren-

gend Wghnam , zoo doet zy 't een noch 'tander.

Volmaakte Overbrengers der Elektrieke Stoffe

zyn maar alleen Metaalen en Water : andere

lighaaraen brengen deeze Stof flégts over,, in

zoo verre zy een raengfel van die beiden in zig,

bevatten ; en zonder meerder cf minder van dee-

zen zullen zy in 't geheel niet overbrengen C^)!,

Dit (in 't voorbygaan) toont eene te vooren on-

bekende en nieuwe betrekking tuffen Metaalon"

en Water.

Om dit door eene vergelyking op te helderep^

welke echter maar eene flaauwe overeenkomft

aanduid : de Elektrieke Stof gaat door de Ovêr^

Irehgers ,
gelyk het water door een fteen mee

veele lugtgaatjes , of verfpreid zig op hunne op-

pervlakten ,
gelyk water zig op een natten fteen

ver-

() Dit voordel is federd bevonden al te algemeen te

zyn ; hebbende de Heer Wiljon ontdekt , dat gcfmoltelï

wafch en hars ook overbrengen.
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vcrfprcid ; doch als zy toegepaft word aan Niet-,

overbrengende lighaamen 5Z0 is zy gelyk water, dat

men druipen laac op eenen fnieerigen fteen ; in

welk geval het noch doordringt , noch door-

loopt , noch op de oppervlakte zig vlak uit ver-

Ipreid, maar in kleiner druppeltjes liggep blyftj^

^ar*t vale : ^

Vraag. Welke zyn de uitwerkingen der Lugü

in de Ëlektrikale Proefneemingen ;

'Antwoord. Allen , die ik tot hier toe heb waar

genoomen , zyn deezen : Vochtige Lugt ont-

fangt de Elktrieke Stof, en brengt ze over irt

evenredigheid tot haare vochtigheid. Ten ee-

nemaal drooge Lugt doet dit in 't geheel niet:

en de Lugt bygevolg moet geteld worden oor

der de Niet overbrengers. Drooge Lugt helpt'tot

het beperken van den Elektrikalen dampkring

aan het lighaam , *t welk hy omringt , en zy be-

let zyne verftrooijing : want in vacuo ontflaat hy
zig gemakkelyk van 't lighaam , en werken de

punten fterker , d. i. , zy werpen de Elektrieke

Stof vryer uit , of trekken dezelve vryer aan , en

op grootere afïtanden : zoodat de tuffen beiden,

koomende Lugt den overgangk dier Stoffe van,

't eene lighaam op het andere in zekere maate

ftuit. Eene zuivere Elektrikale fles en draad , ,

in de plaats van water lugt bevattende , zal

;

niet gelaaden worden of een fchok geeven , niec

deerder dan of zy met poeder van glas gevuld

tl I>s£u Oo % wa-
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ware ; maar die zelfde fles, van de lugt gele-'

digd, \verkc zoo goed als ware zy metWaterge-

v^uld, Niettemin fchynen een Elektr'ikale damp-

kring en lugt eikanderen niet uit te fluiten, want

Wy ademen vryelyk in zulk een dampkring, en

drooge lugt zal door zulk een dampkring heen

"waaijen, zonder hem te verleggen of weg'te dry-'

Ten: zelfs trek ik in twyfel, of de fterklte Noord
"Wefte wind , dié droog h , dien dampkriRg v7el

verftrooijen zoude. Eens elektrizecrde ik een

groote Kurkbal, aan 't eind van een zydcn draad,

drie voieten lang, welker ander eind' ik in myn
vingers hield, draaijende haar loo flaagen rond ,^

als een flinger , in de lugt j, mee de'.'fnelfte

beweeging die ik 'ér aan geeven kon : de Bal

,

niettemin , behield zyn Elektrieken dampkring

,

fchoon hy ^ooyanh lugt had moeten doorloopen

;

lïellénde voor myn arm, in 't geeven van de be-'

weeging,eene byvoeging van een voet aan dehal-

ve middellyn vanden firkel. Door ten eenemaal"

drooge lugt verftaa ik de droógfte , welke wy
hebben;' want miffchien hebben wy nooit eene

lugt, die van vochtigheid volmaakt vry' is. Een
Elektrieke dampkring , rondom een dik koper-

draad verwekt , dat in eene fles vol lugt geftee-

kén is , dryft geene de minfle lugt daar uit ; eit-

die dampkring weggenooraen wordende ^ zal

daar van buiten geene lugt binnen loopen , zoo

als ik door een zeer aartige Proefneeminge be.

vonden heb , welke naauwkeurig was inge-

richt j waar )jic wy-beflopten, dat de Veerkracht
-"•< i: -O .:::2 . ikï
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der Lugt daar door in 'c minft niet aangedaan

ware.

"^rüfneming tot ^erdere Qjitdekkinge der Ho^Jan/gf

heden van de Elehrieke Vloeijioffe.

Hang van den eerften aanbrenger een kogel

aan een koperdraaden haak; zet, een half duim
onder den kogel , een glad ftuk zilver, om de
Vonken re ontfangen : laat dan hec wiel draaijen

,

en in weinige minuuten Czo de herhaalde von-
ken geduurig op de zelfde plek neêrflaan) zal

het zilver eene \blaauwe fmet krygen , oratrenf

van kojeur , als de veer van een zak-horologie.

Een glad ftuk yzer zal mede wel van die von-

ken beflaan , maar niet met die kojeur. Het
fchynt eerder uitgebeeten.

Op goud, koper of tin, h,eb ik niet gemerkt
dat het eenigen indruk maakt. Maar de fhiet-

ten op 't zilver of yzer zullen de zelfden zyn ,

pf de kogel van lood , koper, goud of zilver zy.

Op een zilveren kogel zal zoo wel eene fmet

te voorfchyn kooraen , als op de plaat die 'er

onder ftaat.

N,

vvyw
wV

I|. Peel, Qo 3 BE-
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GANZEN-MOSSEL.

ONder de groore menigte van Zee- dieren,

welken in hardkorftige fchaalén of fchel-

pen woonen , is *er één geflacht , het welk ge-

jneenlyk Klip-Pokken, Zee-Puisten;
en Zee EiKELEN genoemd word. De Schel-»

pen van deeze Dieren zyn verdeeld in veek ka»^

meren ^ en zyn de huizen van 't geen de beroem-

de LiNNJEüs Tritons noemt , d; i. van Dieren,

welker Lighaamen langkwerpig , welker Ton-^

gen als een flakkentrek rond in -een gedraaid,

C/^/r^/«]» en welker hoofden voorzien zyn van

een merkelyk getal van Sprieten, Hoornen, of

Vingeren ; mee dewelken zy voelen en vatten

kunnen.
;'.;.•

Tot dit geflacht der Zee- of Klip Pokken be-

hooren alle die grootere en kleinere Schelf-toraf'

Un , dewelken men in tallooze menigte op aller-

lye Uitwerpfelen van de Zee, op de MolTelen,

Oefters, aan paaien, klipfteenen, houtbrokken en

(de huiden der Schepen vind vaft atten : Tot

dit geflacht behoort ook die fchelpagtige Pok,,

•welke op de dekfelen der Zee - fchildpadden»

ïiieermaalen word gevonden : En eindelyk word
•

. meUe
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jTiede tot dit geflacht de zoogenaamde Gan-

zen-M o ss e i. t'huis gebracht.

Die "noemt men in 'c L^tyn Concha /inatifgra

^

d. i. Ganzen-baarende Schelp ; een naam wel-

Jcen het Dier aan de fprookjes en beuzeltaale

van eenige onweetende Zeelieden verfchuldigd

is', als die voorlang verhaalden, dat de Roigan^

%en uit deeze Moffelen groeiden. Zy zagen

naamentlyk raeermaalen deeze Vogelen met

hunne Jongen digt onder de rotfen en tulTen de

klippen, op weiken de Ganzen -Moffel voort-

-

teelt , in grooten getale aazen. De fneeuw-

witte en langwerpige ronde Schelpen van het

pier , die wel zoo wat van verre naar een Ey

konden zweemen , wierden aangezien voor de

Eyeren , en de Verbeelding maakte van de zig

beweegende Sprieten en ruighaarige Vingeren

deezer Moffelen , met dewelken zy meefl: al

buiten de Schelp in 't water fpeelen , de Podde-

"vederen van de, kwanswyze uit den dop bree-

kende, Jongen.

De Franfen noemen dit ZeevoortbrengfelB^r-

nade , of Rotgans , blyvende liever by diefi

naam dan de uitdrukking van Concha Anat'tfem

overneemende -, omdat ,
gelyk zy zeggen , de^e-

ze laafte „ een Geflacht-naam is, onder wel^

„ ken ook de Zee- Pokken en Zee-Eikelen be-

^)
greepen worden : " Eene reden , inderdaad

,

welke gants geenen grond heeft , overmids Co«-

cha Anaüfera geen Geflacht- maar enkel een

§oort-naamis, door welken nooit iets anders

11. Deel. Oo 4 ttU-
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uitgedrukt, of onder welken niets anders be*

greepen word , dan alleen de Ganzen - Moflei

,

wier Geflacht-naam in 'i Latyn Lefas is, door

den welken zy gebracht word onder de K//f*

Vokken. ''
' ..,/..:

De bepaaling, by gevolg, welke van de Gan-

zen-Moflel word gegeeven , is deeze: „ Klip-

j, Pok met platte Schelpen en met een rolrond^

\, vliezige buis , welke , als een darm , aan het

j, grondftuk van de Schelpen vaft i&." .

Dit Dier nu teelt niet enkel, zoo alsfommi*

gen verhaalen , op de Kuilen van Schotland

voort ; maar in de raeefte-Zeén , op de Klippen

^

iaan Seheeps-w rakken en andere harde Lighaa»-

'uien, op dewelken he: zigzettenkan.Zelfsinde

-Noord-Zee ^ aan onze Kuft , word de Ganzen*

Moflei, fchoon eerft miflchien aldaar van elders

Op de huid der Scheepen overgebracht en gei-

plant , 'Boortteelende gQVQn&Qt\; zynde dikwerf in

|;roote menigte op de oude ovcrblyffelen van de

gezonkene Schepen , waar van de door fl;oriii

afgeflagene en op Ket ftrand gevvorpene brok-

ken meermaalen bevonden worden vol leeven-

de Ganzen -Müflelcn te zitten
;
gelyk my vooi*

eenige jaaren zulk een ftuk van een oud wrak»

omtrent Egmond gehegen ^' aangebracht is.

'• Zulk of een ander., een geruimen tyd in zep

gelegen hebbend ftuks houts , is geweeft de be-

kende Boom-Jiam, die op den 28''^" September

ideezes jaars by Scheveningen op 'c Strand was

èangefpodd , ^ vervolgende na AmpeUam vei^

•'
i ; . . yoer4



Voerd geworden is , om aan de Nieuwsgierig;r-

teid-der Liefhebberen vertoond te worden.

By gelegenheid van dat door honderden van

allerlye aaafchouwers bezochte Voorwerp, heb

ik begreepen niet te onpas te zullen koomen

de' befchryving van dit Zee-fchepfel in onze

Moeder - taaie , voornaamelyk dezelve richten-

de tot zulke Beminnaaren der Natuurlyke His-

torie, dewelken , weinige of geene vreerade Taa-

ien kennende, de gelegenheid miflen om eenige

nadere kennis deezer Moffelen te bekoomen;

berichtende wy hier onze Leezeren ,(lat de vol-

gende befchryving meeftendeels uit de Waar-

neemingen van den Heere T. Needham is

jjvergezet; en dat wy, om een juifter denkbeeld

yan het geheele Dier te geeven, eene Ganzen-

Moffel, zoo als zy 'nevens anderen aan een ftufc

hours van een Wrak op ons Strand is aange-

fpoeld , naar 't leeven en in haare weezenlyke

grootte geteekend , by de andere Figuuren ge-

voegd hebben.

De Ganzeh-MoÖelen groeijen meeftal aan bos"

fen digt byeen. Met haar zeffen, of zevenen',

zitten zy aan haar onderft einde naauw veree*

nigd op een en 't zelfde gemeene grondftuk; en,

Vertoonen zig dus omtrent even eens als zoo

veele uitfpruitfelen van eene en dezelfde plant-

1(vortel. Ik zeg tneepa/'y want men vind ^er ook,

die deeze uitfpruitfelen of nieuwe Moffelen niet

öndcr uit het zelfde gemeene grondftuk her-

voortbrengen., maar. uit yerfcheidene plaatfen

V II. Deel, Oo 5
v^
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van haare Buizen of Lighaamen , gelyk , by

voorbeeld, in Pj.aat XVIII. Figuur 2. te

zien is, daar^,^,<;, eene Ganzen-Molïel ver-

beeld, uit dewelke in b twee anderen gegroeid

zyn , die zig met haare declen b^ d vereenigen.

Zoo vertoond ook Figuur 3. eene andere Gan-

zen-MolTel a, b, welke in c, en dus door de

opening ' van haaren fchelp , een jong </ her-

voortbrengt.

Deeze twee gevallen maaken het moeijelykte

bepaalen , of deeze Moffelen uit Eyeren^ wel-

ken de ouden laaten vallen (*), voortteelen, dan

of zy by wyze van Uitffruiting , even als fommi-

ge Plantgewaffen, zig vermenigvuldigen.

De evcngemelde twee Voorbeelden , van de

eene uit het lighaam der andere groeijende Gan-

zen- Moffel, fchynen eenige overeenkomft aan

"te duiden tuffen de wyze van 't groeijen van

(deeze Dieren , en de manier' op welke Heer

Trem-

. (*) Men mag, indien anders de Groote Waarneemer,

de Heer Antoni van Leeuwenhoek , ter beflis-

finge geld, met vry veéle zekerheid befluiten , dat de

Ganzen -Moffelen uit Eyeren voortteelen, omdat hy in

•die foorte van Klip Pokicen , weiken men op de Moffelen

vind, en welken Dieren van het zelfde geflacht zyn als de

Ganzen • Moffel , (gelyk de Heer N e e d h a m zelf die als

zoodanigen ih 't vervolg befchryft) eene zeer groote me-

nigte van Eyeren gevonden heeft, allen zeer kennelyketi

onderfcheidenlyk te zien toen hy deeze Diertjes een wei-

nig gekookt had. Zie het IVde Fervolg van Brieven, p.

718. 719- en aldaar in de Plaat die met pag. 705 gemerkt

is, Figuur 7, by de Letteren G. H. I. Jlant. van den UU'
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TreMBLEY's Zoet-water Po/^^/ voortteelen. —— -^

iDoch hier tegen fchynt men te moogen aanmer-

ken , dai, indien waarlyk de Ganzen-MoflTeleti

óp dezelfde wyze groeiden als de Polyfi^ de

Voorbeelden dan van zulke , de een uit dé an-

dere voortgroeijende Moffelen , vry geraeen-

ïaam jmoeften aangetroffen worden , dewyl men

ze toch by duizenden vind van allerlye grootte

ch ouderdom. Men ontmoet ze genoegzaam

hooit anders dan by boffen, met haare onder-

einden zeer digt aan elkanderert zittende, elke

iiochtans atzouderlyk , kleinen tuffen de gfoote-

ren , en deezen wederom van allerlye dikten ea

lengten. Op het zelfde ftuk houts , van 't

-welk ik de Gatizen - Moffel A. Fig. i. heb af-

genoomen , zaten 'er C^och allen enkel op zig

zelven ) zeer veele kleinen , welker fchèlpjes

géeh vierde, ja agtfte deel van een duim uit-

maakten; terwyl 'er ook zulken aan zaten, die

van allerlye grootten waren tuffen dceze klei-

nen en de 'hier in haare grootte uitgetekende.

[Zie Needbanit Nouvelles Decouvertes Êfc. p, iio.J

In het openmaaken van den Schelp, welke

aan het eene einde van de lange buis deezer

Dieren vaft is , vond de Heer Needham, in

veelen, een blaauw uitwafchje, aan weerszyden

liggende onraiddelyk onder de groep der Sprie-

ten. Deeze uitwaffchen, door een vergrootglas

befchouwd , kwamen hem voor , een vliesagti-

gen zak te weezen
,
gevuld met kleine blaauwe

lï* DsEt,
'

bol-
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fciolletjes, allen van eene eyronde en ge,lykvor^

.mige gedaante, zweemenoe vry veel naar dè

kuic der Viflen: maar die gclykenis naar Kuit

niec verzeld gaande van eenige andere noodige

Waarheemingen om de zaak te beflilTen , lever-

de dus aan Needham niets meerder uit dan

eene enkele waarfchynlykheid ; waarom hy on-

zeker bleef, of de Samenhanging der Ganzen-

Moffelen by boffen , en de naauwe vereeniging

haarer voetftukken op een en denzelfden ge-

meenen ftoel, toe te fchryven ware aan zulk

eene wyze van voortteeling* als die der Polypi^

dan of die Samenhanging veroorzaakt worde uit

eene vereeniging' eri in-een-vloeijing* of vaft-

kleeving der kuitjes digt aan eikanderen, welke

maakt dat deeze Dieren , van den tyd hunner

geboorte af, op de Klippen en Schepen zoo vaft-

gehecht zitten, dat het fchynt als of zy uit de-

Kelven waren voortgegroeid.

• Met het bloote oog kunnen wy in dit Dier

duidelyk onderfcheiden drie aanm-erkendswaa^-

dige Deelen ; te weeten :

' J. Het Rolronde Vdetftuk, [Tig. 4. a,h.']

met welks uiteinde deeze Moffel aan de

Schepen of Klippen vaft zit (*).

(*) Dit Voetftuk fchynt in myne Ganzen-MofTel, Fig»

f. A, uit twee onderfchcidenc' partyen te bedaan , uit

een hals a , en uit een , aan dien hals verknochten , Darm-
zak h. Waaromtrent ik te berichten heb , dat dit laatil-

genoemde deel, toen het Dier verfch uit Zee kwam en

|€8fde, zee; doorfchynend was, ep rond opgevuld iluiid

.
'

* ^ •
,. me|
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ÏI. De Schelp , met welken dit Voetftuk vaii

boven gewapend is. [F?^. 4. c. en F/^. I. c.'

IIT. Het Dier zelf, zoo als h in deezeit'

Schelp beflooten is. iFig. 4. /]

l'. Het Voetftuk is hol, in zyne geheele ïeng-

t'e: maar de middcUinie van dëszelfs binnenfte

hoUigbeid is niet evenredig aan die van den bixt-:

tenften omtrek;' en dat wel, uit oorzaake van,

de dikte dèr zelfftandigheid, uit welke dit Voet-

ftuk beftaat
;'

als wordende geformeerd uit vér*

fcheidene vliezen, die op eikanderen liggen, en

die famengefteld zyn uit overlangks loopsnde

vezelen. DeeZe vezelen kunhen zig zeer lang|

l&aten uitrekken;' zulks dat, als 't Dier leeft
^'

haare lengte bynaa tweemaal zoo groot kan wor-

den als zy anders natuurlyk is; 'doch, als zy ver-

droogen , krimpen zy in een , en worden Hard-

en ruuw, gclyk fagryn. ,
''

f

•

In het eerft begreep ik, dat dit Voetftuk als;

-^en Itokef aan te merken was, waarin het lig-

haam van de' Moffel bevat zou zyn : doch by

nader o'nderzoek bevond ik , dat het lighaam'

^eniglyk e'ii geheel in den Schelp was beflooten,*

zon-'

met vocht, waarin ik kkin e ondoórfehynende iighaampjes,

zag hangen. Dit gedeelte geleek juift paar een dunna

Worfldarin.die met drabbig water gevuld was. Moet men

Jiu begrypen, dat die lange darm b niets anders is dan'

h«t vlies zelf van het Voetauk , doch vreeslyk uitgezet;'

en verlengd; of, dat die darm een afzonderlyk dqel is,,

van het Voetftuk a onderfcheiden , hoewel aan hetzelve

vfereenigd? ^nt. •tian Ain Uitgievtf.



^^4 Beschryvino van uk

zonder de minfte zichtbaare gemeenfchap te

hebben met dit Voetltuk; het welk ik hierom

den Staart noeme.

II. De Schelp, die de Moffel bevat, is op 't

uiterlyk aanzien Twee-Jchaalig'^ maar wanneer

men hem wat nader onderzoekt > bevind men

terftond dat elke fchaal uit twee ftukken be-

Claat j {Tig. 5. <ï, b. & Fig i. c^ d.'] die aan el-,

kanderen verknocht zyn door middel van een

fyn vlies, [Ftg. i. e.~] met het welk de geheele

holte der Schelpen bekleed is, en 't welk^ zig

tuffen elke verdeeling van den Schelp voegen--

de 5 de ftukken daar van in diervoege fanien-

hecht, dat het Dier het water en zynvoedfel.

na zig trekken kan. Het is van wege deeze

l^menhechtmg der Schelpen , dat de Ganzen-

Moffelen niet noodig hebben dezelven te doen,

gaapen
,
gelyk de Óefters en Moffelen moeten,

doen. Zulke gaaping word haar belet door een

krom en holftaand fchernier, \_F'ig.6r\ aan welks

kanten haare Schelpen, middelende het boven-

gezegde Vlies, zyn verbonden, en het welk zig

tot over de helft van den omtrek der Schelpeq

"uitftrekt; terwyl deezen op elke van hunne ver-

deelingen een hoek maaken , zulks zy eene ope-

ning tuffen beiden laaten , omtrent in de ge-

daante van een langkwerpige ruit. [Fig. 3. dJ}

Hier door word alles, wat de Ganzen-Moffelen

door de beweeginge met haare Sprieten na zig

trekken ,
gemaklyk binnen deeze holligheid ge-

bracht en gehouden. Wanneer het Dier ftil is

,

üaac
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ftaat zyri Schelp altoos open, omdat het geduu-

rig nieuw water van nooden heeft , 't welk het

beurt om beurt inzuigt en uitwerpt , 't geen men
zien kan uit de beweeging der twee tegens ei-

kanderen overftaande Sprieten, dewelken naar

die van fomraige Infekten zweemen ,: en welker

beweeging naagenoeg overeenkomt met die der.

Kieuwen van andere Viffen.

IIL De Kop van dit Dier is voorziien van

twintig of meer Sprieten,' Hoornen of Vingeren,

iFig.^. e,e,e.j welker lengte by trappen kleiner

word, en die, elk, eene onregelmaatige krom-

me linie maaken, fluitende de eene onder tegen

de andere De holle zyden van deeze Sprieten

hebben verfcheidene infnydingen, [_Fig, 7.3 en

óp de tuflenruimten , tuffen deeze infnydin-

gen , ftaan bosjes haair , die vry wel naar pen-

feelen ge;lyken. Deeze Sprieten kan de Gan-^

zen-Moffel naar haar goedvinden uitfteeken en

inhaalen , en door 'er mede in het water te wer-
ken, 't zy binnen, 't zy buiten haarèn Schelp,

maakt zy als een draaikolk , waardoor het aas

of vocdfel,' dat zy zoekt, na haar toe gedree-

ven word. 't Geen my dit vaft doet Hellen is,;

dat ik den Kop van dit Dier met de Sprieten

voor een vergrootglas gebracht hebbende, om
des te beter hunne fchikking te onderzoeken,

eenige reizen twee foorten van Diertjes ontdekt

heb , dié niet grooter waren dan een zandkor-

rel , en van dewelken de eene foort naar Krabi
betjes, de andere naar Waterluizen geleek; zic-

li. DtELV tendc
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t'ende beiden ingew*ikk:eld tuflen de lange haaii-

ren, met wélkeii de holle zyden deezer Sprie-

tfen' voorzien" zyn.

Deeze Sprieten vertoonen zig door het ver-

grootglas ondo'orfchynende., maar men kan ze

doorfchynende maaken, door 'er een bosje lan-

gde vezelen, hét welk zig van 't eene tot bet an-

der einde uitftrckt ", van binnen uit te haaien v
iïi welk geval zy zig helder vertoonen^ als de

Sprieten der Garnaalen ^n Rivierkreeften.

' In het midden van de groep deezef Sprieten y'

juift boven den mond van 't Dier, is een holle

Tromp, iFig.'^.f.'] beftaande uit een ruighaaiv

rige buis, dewelke verdeeld is in gewrichten.

^y bevat éene foort van tonde en lange tong ,•

die zeer wel naar de Spechten-tongen gelykt,

ien die 'k geloof düt onze Ganzen -MolTcl, naaf

zy 't noodig heeft, uit die tromp, of koker

y

fchieten en weer intrekken kan. Ik heb deezo'

Tromp, door een vergrootglas befchouwd, ter-

ftond naadtit ik haar uit den Kop van een lee-

Vendige Ganzen -Moffel had gefneeden , laateri

afbeelden in IF/g. 8.]; hebbende ik door het

vergrootglas onderlcheidenlyk konnen zien

-

dat het puntje van de Tong zig uit en weder irit

den» Koker ftak, met eene ftuiptrekkende be-

weeging, welke zy nog een geruimen tyd be-

hield, naadat zy was uitgefnceden.

• Zeer opmerkendswaardig is vervolgends de

Bek van dit Dier; iFig. 4. d.'] beftaande uit zes

plaatjes, dewelken zig van eikanderen Jcunnen

ver-i
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yervvydcren, ,en op hunnen rondverheven kant

met fcherpe punten als een zaag gecaod zyn,

tFJg. 9.3 zy ftaan in een ronden kring , en zit-

tan in den, mond vaft met, hun breedfte einde

;

aan het welk men, in de figuur, nog de overblyf.

felen ziet van 4e zenuwen, door welken zy be-

woogen worden. De ftand en fchikking deezer

getande plaatjes is zoodanig, dat zy, beurtelings

op en neder gaande , met de tegen eikanderen 0-

yerftaande tanden op de lighaamen werken ;, dié

hen voorkoomen; maakende zy met malkande-

ren cene fluiting, juift eveneens als die van een^

beurs, welker koordjes toegetrokken zyn, dat is,

eene rinjpelige en geplooide; waar uit men ligt

begrypeh kan^ dat, als deeze deelen op het aa$

werken, zy niet geraakkelyk zig iets daar vaii

ontfnappen laaten. De afbeelding van een dee-

zer ze§ plaatjes j getekend door het gewoone ver-

grootglas No. 3., zal een volkomener denkbeeld

van het maakfel deezer deelen geeven , dan ik

niet woorden kan beduiden.
_

[F/^. 9.]

Het Lighaam zelfvan de Ganzen-Moflel heeft

my niets merkwaardigs vertoond. Al wat ik 'er-

van te zeggen beb is, dat het, zoo ver de ge-

cjaante betreft , vry veel gelykenis hepft naar het;

Lighaam van eene kleine Oefter.

Daar is nog eene andere foort van Ganzen-

MolTclen, veel kleiner dan de hier belchreeve-

ne (*). Deeze vind men ook op de huiden der

Sche-

(*) Deeze is geene Concba Jmiifera , mzzt cenBalajm:
^1. Peul. Pp 2yH'
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Schepen en op de Klippen-, verfchillende zy van

de voorigen voornaamelyk hierin, dat de Schelp

[F'ïg. lo.ö.], welke onmiddelyk haar lighaam be-

Vac , met zyn Voctltuk m eenen anderen £'^;-

Jchaaïigen Schelp [.F'sg. lo.b.'] befiooten is, die

de gedaante van een afgetopcen Kegel heeft, en

op dezelfde v;yze tegen de huid der Schepen

vafl: zit als de Z^«-£i/^e/, met welke men haar

jgemaklyk kan verwarren.

In deeze laatfte Klip -Pok is het Voetftiik naar

evenredigheid veel korter dan in de eerfte

,

welke wy hier voor befchreeven hebbén ; zynde

maar pas zoo lang dat het Dier zynen toeftel van

Sprieten bekvvaamlyk buiten den Elenfchaaligen

Schelp fteeken kari.

Deeze kleine Ganzen -MoHelen (zoo als dé

Heer N eedham ze noemt) hebben mede eene

. Tromp, {Fig. lo. c.j welke ik hier afgebeeld heb

zoo als zy zig door het vergrootglas vertoonde,

{Fig. 11.3 opdat men zou kunnen zien waarin zy

van die der groote Ganzen -Moffelen verlchille.

Deeze Tromp bevat eene Tong, welke merklyk

langer is dan die der laadgenocmden , naar even-

redigheid van de grootte van het Dier ; en welke,

als zy in haaren Koker ingetrokken is, als een

Cakkentrek in een gedraaid ligt.

N.
zynde wel een fchepfel vsn het zelfde geflacht, doch van

eene andere foort. Die hier van eene naauwkeurige af-

tekening in 't groot begeert te zien, gaa tot den heere

A. VAN Leeuwenhoek, ter plaatfe welke ik hier bo-

ven opgegeeven heb. Aant^ van den Uitg'Jever.

VER-



VERHANDELING
OVER HET

KOLYK VAN POITOÜ
Door DEN Heer

TH. TRÖNCHIN,
yoormaals Geneesheer te Amfterdam, en Mede-Jn/pec*

tor van bet Collegium Medicum aldaar y thans

Hoogleeraar op de Hooge School van Geneve,

Lid van de Koninglyke Akademie der

Wectenfcbappen van Berlyn.

(r. Tronchin de Coiica Pi&onum. Genev», Ao. I757-)

DE Heer Tronchin, dit Traktaat dp-

draagende aan den Hertog van Or-

LEANS, maakt gewag van het voorbeeld, door

deezen Prins aan Vrankryk gegeven , met zyn

Éd. de ICinderpokjes te laaten in-enten aan de

twee Kinderen zyner Koninglyke Hoogheid. In'

de Voorreden^ aan den Leezer, fpreekt hy van

de moeielykheid, welke de Geneezing der Ziek-

te, die het Onderwerp is van zyne Verhande-

ling, hem in den aanvang zyner Praktyk hadt

gegeven. „ Te Amfteldam", zegt zyn Ed.,

kwam deeze Ziekte dikwils voor, en men

wift 'er weinig raad toe. Ik moeft, tegen

II. Deel. Pp 2 >>w'^



^gO VÉRH. over ÉET KoLYk VAN t*01TÓU

,

„ wil en dank, uit het ftervcn myne Proefnee-

„ mingen opmaaken, en dus is allengs een ge-

„ makkelyker en veiliger manier ontdekt. Se-

„ dert de Praktyk, die in deeze volkrykc Stad

„ my te zwaar viel , vaarwel gezegd .hebben-

„ de, heeft de ruftc, aan de Geleerdheid toe-

„ gewyd , welke ik thans geniet , my gelegen-

„ heid gegeven om myne Papieren na te zien,

,> en, het gene ik in myne drukte ondervon-

„ den heb, aan anderen mede te deelen".

By de Ouden is zekerlyk meermaalcn mel-

ding gemaakt vatï Kramp en Pyn in de Inge-

wanden, doch Cassius is de eerfte die dezel-

ve KoLYK genoemd heeft , welke naam fe-

dcrt in 't algemeen gegeven werdt aan de B'ük-

fyn , fchoon nu eens omtrent den Navel, dan

by de Heupen , of in de Lenden , doch meefl:

omtrent de plaats, daar deKrJ»kelJarm legt, huis-

veftende. In 't Jaar 1572 heerfchte een foorc

van Buikpyn in de f*rovincie van "^rankryk

,

P0//W genaamd, aan welke van Citesius, die

zevenenzeftig Jaaren daarna deeze Ziekte be-

fchreef , de naam is gegeven van Col'icd Pieiotitim
^

dat is, KoLYK van Poitou. Deezen naam heeft

dezelve behouden , fchoon zy , in dié Eeuw

,

reeds in andere deelen van Vr'ankryk , ja zelfs

in Duitfchland, werdt waargenomen. Uit de

Befchryving, welke Citesius daar van geeft

,

blykt dat zy, voor hem, door de oude Genees-

heeren gekend was. Dus vindt men van zoda-

iijg eene Kwaal gewag, gemaakt by Pa'ülüs A'-
• diNE-
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GiNETA, JHalY AbBAS , AviCENNA QH ajtlA

deren, zelfs by Ferneliüs, Holleriüs,
enz. FoRESTUS, by voorbeeld, verhaalt vanL.

zeker Man ic Alkmaar^ die, na een hevig Ko'-

lyk, in eene lammigheid der Handen verviel^

welke niet overging, terwyl de Pyn, uit een.

zeer geringe oorzaak, t'elkens verhefte. Rod.
aFonseca ftek, dat de Kolykpyn en de Lam-!

migheid veel overeen komft hebben , om dat de

een in de andere overgaat , en zeer dikwils

volgt, zegt hy, in Duitfchland, de Lammig-

heid op het Kül}k. Sennertüs fpreekt van

eenKolyk, dat in den Jaare 162 1, in den voor-

tyd, het Volk in Silezie aantaftte , op de voe-

gende wyze. „ Eerft kreeg-en zy Hoofdpyn^,

„ daar op 't Kolyk, dat gevolgd werdt van Py»

5, nen in de Rug, de Beei?en en byna ?ille de

„ uitwendige Lighaamsdeelen : de Lyders had^

„ den geen Eetensluft, maar Walging en Braa«-

^, ken met harden Afgang. De Kwaal ging fom-

„ tyds oyer tot Jigtj, dikwils tot Lammigheid

„ en Vallende ZJiekte, Die de laatfte Icreegeri

.9,
gingen 'er meeftal mede heen; de anderen^

„ die lam geworden waren, kwamen 'er van op*'.

In 'c V. Hoofdftuk meldt de Heer Tron*
CHiN, dat weinig Aütheuren , na Citesius',

deeze Ziekte befchreeven hebben ; 't welk won-
derlyk moet voorkomen , zegt hy, acjn Genees-

heeren, die bewuft zyn, hoe gemeen, hoe hard*

nekkig en hevig, deeze Ziekte zy, en tevens

hoe moeielyk te geneezen. Ondertuflchen zyr^

IL Deel. Pp 3 'er.



'0% Verh. over het Kolyk van PoiTOU,

'er , uitgenomen zeven of agt , die na den ge-

melden Schryver van dezelve gewag hebben ge-

inaakt, flegts drie of vier nog in leeven, die

daar over in 't byzonder iets hebben uitgegeven

:

want BoERHAAVE heeft 'er wel in zyne Les-

lèn, maar niet in zyne Schriften , van gelproken.

LiNN^us fpreekt , in zyne Flora Lapponica

^

van een zwaar Kolyk, dat onder de wilde Lap-

landers heerfcht , zo hevig , dat de Lyder als

een Worm langs den grond kruipt. Huxham
heeft, in 't Jaar 1739, ^^" Werkje doen drukken^

behelzende Waarneemingen over de Lugt en de

Volkziekten , aan welks einde hy de Befchry-

ving geeft van de Kolyk-Ziekte in Cormval. Ook
weet men dat in 't Jaari745, door den Haag-

fchen Geneesheer, de Haen, eene Verhande-

ling over dit foort van Kolyk in 't ligt gegeven

is, en eene Proeve over hetzelve, door Doktor

Grashuys, in 't Jaar 1752 (*).

Hier volgt nu de Befchryving van het Kolyk

van Poitou, met deszelfs in- en uitwendige ken-

tekenen, toevallen en gevolgen, naar het denk-

beeld van den Heer Tronchin. „ Alle Ko-

g, lykpyn , die in de Vallende Ziekte of Lam-

5, migheid eindigt, eertyds Bajiaard-Kolyk ge-

naamd ^

() [Naamelyk , de colica Pi^iomtm Tentamen , aiiUore

J.
Grashuys. Amtlelod. 1552. Dus gebrekkelyk is de

Tytel in deeze Verhandeling uitgedrukt. De Heer Tron-
chin laat 'er op volgen deeze woorden: Equidem non

Squa Marte certaveruut.]



DOOR DEN Heer Th. Tronchin. 59^

j, naamd , heeft men , na Citesius, het Ko-

„ (yk van Pohou genoemd, zonder eenig agt tè

geeven op derzelver oorzaak. Geneesheeren

,

',, in de konft geoefend, hebben naderhand dee-

zen naam, voor het ontftaan der Lammigheid

„ of Vallende Ziekte, ook gegeven aan de Ko-

?>
lykpynen , op welken die Kwaaien gewoon

„ zyn te volgen, zelfs wanneer dezeiven door de

„ Natuur overwonnen werden, ofdoor de Konft

,, voorgekomen.

„ Voor de Pyn gaat byna altoos, op 't min-

„ fte eenigï Uuren , zeer dikwils verfcheide Da-

„ gen lang, een gevoel van zwaarte en onge-

„ mak. 't zy boven of omtrqnt den Navel, fom-

,, wylen , doch zeldzaamer, om laag in den Buik

:

„ ook zyn , van dit gevoel eener laftige zwaar-

heid , de zyden van den Buik niet vry ; wor-

dende de regterzyde menigvuldigft daar door

^^ aangedaan, fomtyds ook de Lenden; en alle

„ ^ Ingewanden fchynen meer dan gewoonlyk

„ geprangd te zyn. De Geeft , als 't ware be-

„ wuft van het aanftaande leed, wordt droevi-

5, ger, en de Ademhaaling, die niet zeer ge-

,, makkelyk is, wordt by wylen door hygen

,3, afgebroken. De Oogen zyn minder glanzig,

„ en het Gelaat zelf wordt bleek. Alsdan ont-

„ ftaan 'er flaauwe Pynlykheden , in den be-

,,
ginne niet aanhoudend^ , en niet ligt te on-

„ derfcheiden van het gevoel van ongemaklyk-

„ heid. De Eetensluft vermindert, en door-

5,
gaans wordt de Lyder dorftiger. Even zulk

II. Deel, Pp 4 « «?^

V
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5, een gevoel van ongemakkelyke opvulling ont<^

„ ftaat 'er, als wanneer men te veel gegeten

5, heeft, doch zy is niet vry van Pyn. Men
„ wordt langs hoe hardlyvigcr ; het Wate-

„ ren vermindert ; de afkeer van Voedzel is

„ grooter ; de Braakluft neemt toe met Pynen',

„ die wel dra aanhoudende worden. Na 't op*

„ rufpen volgt o^ de Walging braaken , dat

5, Voor een oogenblik de Pyn wegneemt , doch

„ die, fchielyk weder verheffende, en met ge-

5, lyke benaauwdheid heviger geworden zynde,

„ het geheele Lighaam ontroert, hatende het-

„ zelve geene verkwikking genieten van Slaap.

„ Alsdan wordt de Buik , doch voornaa-

j, melyk de Navel, als of dezelve aan dcRuggcf-

j, graat 'gehegt was, inwaards getrokken. Een

„ Koortsje ontflaat *er met een ingetrokken

^ Pols, woeligheid des Lighaams, grooter be-

,f naauwdheid, de hik, perfing tot afgaan, op-

5, ftopping van 'c wateren , kramp van de Wa-
^, terblaas en den Aarsdarm , die ook zo verre

„ in waards opgetrokken wordt, dat hy geene

5, Winden uitlaat, en zelfs niet gemakkelyk de

„ Klyfteeren inneemt. Het Lighaam vermagert

„ en teert allengs uit. De Stem, die flaauwér

"j, raauw en heefch wordt , gaat dikwils over

3, tot een volftrekte Spraakeloosheid.

„ Behalve de Kolykpyn , ontftaan 'er bran-

5, dende Pynlykheden inde Ledemaaten, eerft

8, in de bovenfte , daar na in de onderfte : als-

„ dan vermindert de Pyn- in den Buik van lang-
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j, :?;aamer hand. De Lyder, door deeze verligt

\, ting bedroogen, terwyl hy zig verbeelde her-

„ fteld te zullen worden , bevindt zyne Lede-f

'\, maaten minder tot zyn wil tehcbben, dewcl-^

5, ken , in een korten tyd , eindelyk lam worf

V) den. Dit is ègter de eenigfte uitgang niec

,i
van deeze jammerlyke Kwaal; want, zeer

„ dikwils, de Ademhaaling moeielykcr zynde

,^
geworden, voorfpelt de ruifching der Ooren,

!f,
de beneveling van het Gezigt en Vuurige

5, fchitteringen voor de Oogen , de Toevallen

ly der Vallende Ziekte aan die elendigen , ter-

5j wyl zy zulks geenzins vermoeden ; en hu^i

^, gantfche Lighaam wordt , met vernietiging

,j van alle uit.en inwendige Zinnen , door Stui-

i, pen aangedaan , die langduuriger zyn dan ge-

'^, woonlyk in de regte Vallende Ziekte. Ik

l, heb dezclven, tot verwondering, naeenal-

i, let-hevigfl: Kolyk, agtien Uuren, zonder tus-

„ fchenpoozing , zien aanliouden , in een Ede-

jj len Heer, wiens Vaders Grootvader de vqr-

„ maarde G. Piso ie geweeft ; zynde hy toqn

"i, egter herfteld geworden. Ik had ze ook lan-

i, ger dari veertig Uuren zien duuren in een

,, Burgermceftec , die 'er aan geftorven is. De^-

p ze heeft , agt dagen lang voor zyn dood^ in

^, de Watervrecs gelegen. -

' „ Om de naafte oorzaak van het Kolyk van

^, Poitou wel te verftaan (zegt de Heer Tr o m-

V, CHiN,) moet men vooraf aanmerken , dat de

,, deelen;, ^n den Byik begreepqji , evefl geljfk

- lï. Deel. Pp
$ >? d«
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„ de bekleedzelen van alle deelen desLighaams^

5, zeer ryk voorzien zynde met Zenuwen, ook

5, de vatbaarften zyn voor Pyn. DerzelverZe*

5, nuwen , van haaren oorfprong af op eenc

„ wonderbaare wyze , gelyk blyken zal , ver-

5, langd, uitgefpreid , verdeeld, netswyze gc-

5, vlogten , famengevoegd en wederom ver-

5, deeld, hebben alJen aandoening van elkander:

5, en om die reden zyn zy medelydende (^Sym-

•„ pathic't') genoemd. Eene medegcvocligheid,

„ naamelyk , heefc 'er tuflchen het kleinfte tak-

5, je en die allen , zo wel als tuflchen allen en

5, het allerkleinfte plaats.

„ De Zenuwen, derhalven, verfpreid zynde

„ door alle Ingewanden , dringen overal door

„ dezelven , en geen flip is 'er daar zy ontbree-

„ ken ; voornaamelyk in die Deelen , alwaar de

„ Wortelen des Lighaams zyn. Hier van die

„ vcrwonderlyke toeftel der Zenuwen in ^t Ge*

j, darmte , deelende aan derzelver binnenften

5, rok een bykans oneindig getal van pluisjes,

„ tepeltjes en fluitkringetjes mede; en maaken-

^, de in het Darmlcheil die wonderbaareZenuw-

•^ vlegten, welke oorzaak zyn van gevoel, me-

j', degevoeligheid en beweeging.

„ Deeze Zenuwen , alom tegenwooi;dig in

5, de Ingewanden , doch voornaamelyk in de

t^ Darmen en het Darmfcheil , niaaken deeze

"5, deelen zeeraandoenelyk, en hier in' is de naas-

^, te oorzaak van het Kolyk -van Poitou te zoe-

^: ken. .De geprikkelde , naamelyk , en opge-

; - •

5, krom-
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^ krompen Zenuwen , verfcrygen eene gefchikt-

,, heid volgens -de Wetten der Natuur, uit wel-

„ ke het gevoel van Pyn in den Geelt ontltaac.

„ Indien deeze gelchiktheid niet kortftondig is;,

3, maar door langduurigheid van de oorzaak zel-

„ ve ftand houdt , zo gaat zy over in de Zenu-

j, wen (, die met de geprikkeldén famengefcha-

„ keld zyn ;.en ,de prikkeling volhardende, wor-

^, den zy allen eindelyk aangedaan. Alsdan ko-

„ men 'er Kramp- en Stuipagtige trekkingen

,

^, Toevallen der Vallende Ziekte , Lammigheid^

„ Bazeling, Slaapziekte, Reroerdheid , endee-

„ lende eindigt met de dpod , die wenfchdyker

dan zulk een leven is.

„ Inmiddels maaken de Werktuiglyke deelen

,

5, welken de werking der Zenuwen werkzaam

^, moet houden , wefkeloos geworden zynde

j, door derzelver langduurigef kramp, alle Werk-

^, tuigen der Affcheidingen én' Uitwerpingen

„ nutteloos: de Vaten, doorZenuwagtigeban-

j, den famengetrokken , neemen niets in en laa-

„ ten niets uit ; en de zelfde oorzaak, die dfe

5', uitwaafeming verhindert , belet de influrping.

^, De deelen, dus droog enfappeloos geworden,

„ krimpen in; de vogtigheid, om dezelven te

„ koefteren , ontbreekt ; ook is 'er geen Slym ,

,, om dezelven glad te houden. Gelyk met de

5, Vaten even zo is *t met de Klieren , die het

-„ milde Vogt ,
gelyk 't behoorde , niet uitgee-

^, ven kunnen , om dat zy *t zelve niet ontvan-

3,
gen. Dus worden de Wortelen des Lighaams

XI. Deel, 9) uit-



59? Verh. over het Kolyk van Porrou,

55 uitgedroogd, toe dat hetzelve eindelyk , door

^ Pynen afgemat en van Voeding ontbloot, ge-

5, heel verdort ; zodanig , dat enkel de Huid dp

5, Beenderen bedekt."

De naafte oorzaak van het Kolyk van Poitou,

vervolgt^ de Heer Tronchin, is de uitwer-

king van eene of meer der voorafgaande oorzaa-

ken (Caupe nmotce^ die door een naauwkeurige

Waarnceming der Ziekte gebragt kunnen wor-

den tot de volgende, i. Overblyfzels vanKoort-

fen , welke door eene onvolkomene Scheiding

geloft of niet wel genezen zyn : 2. Venynen:

3, Het al te veel gebruiken van Wyn, en ande-

re', uit den zuuren wrang zynde, gegifte Vog-

teiï , en van onfype Zuuren: 4. de Jigt en ^eu-
Tnatismus : 5. Verhinderde Uitwaafeming des

Lighaams: 6. Scheurbuik : i.MelancMte: 8.,Be-

"Wecging der Hartstogten.

Hy gaat over tot de befchryving van ieder in

't byzonder , en tekent ten opzigt van de eerfla

aan , dat dezelve bekend gev/eeft is aan Ferne-
jLius, Baglivius, Spigeuus en verfchei-

de andere Autheuren : zeggende verder. „ Tp

9, Amfteldam heeft, in den jaarei 727, eene Gai~

„ >^öor?j gewoed, die zo doodelyk was, dat zy

5J bykans naar de Peft geleek en zelfs dien naara

3, kreeg by andere Volkeren. Geftild zyndp

-j door de Cortex^ terwyl de rottige Gal aan *,t

^, werken bleef , deedt zy het Mefenterium ea

^j de Vliezen der Darmen zodanig aan , dat het

^j Toeval v;in ï\oIykpyri een ontwyfelbaar kein^-

X»
te-
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teken was , van het voorafgaan der Koortfe.

De Overblyffels derzelve, Jaaren daarna nog,

,^ werkende , ntaakten dat de Genecsheeren die

„ Ziekte gewoon wierden : ach, dat hetmetde,

„ Geneezing ook zo gefteld ware geweeft. Ment

,^ zag toen dikwils de arme Lyders , die 'ervan

„ overbleeven , als Schimmen langs de firaat

„ gaan; bloedeloos, doodelyk bleek; met de.

„ handen krom , de armen flap, de ftem fchor

„ en flaauw ; ja fommigen zelfs waren fpraakc-

jj loos*\

Ten opzigt van de Venynen , die in ftaat zyn
om dit foort van Kwaal te veroorzaaken , ver-

haalt de Heer Tronchin verfcheide Gevallen

j

zo van hem als anderen waargenomen , in Men-
fchen ,' die inwendig gebruikt hadden Lood of

Loodfuiker; als ook van de genen, die genood-,

z'aakt zyn de Dampen van gefmolten Lood of

andere Metaalen in te ademen ; gelyk de Potte-

bakkers en Myn werkers , als ook de Schilders,^

onder welken de zulken het allerergfte , die de
Verwen eigenhandig moeten wryven, waardoor

het fyne Stof derzelven , ingeademd zynde , de
Longen , en , doorgeflikt , de Maag vergiftigt.

Hy heeft daar van het droevig voorbeeld gezien,

in een gezond , fterk Jongman , die met een

warme drooge Lugt , eenigen tyd bleef in een

Loodwit-Molen , en daar van eerfl: benaauWd-

heid kreeg , met walging en hardlyvigheid
,

waar op braaken volgde, dac met Kolykpynen
in Laramigheid eindigde.

ïl. Deel.
,j Niet
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„ Niet minder ongelukkig zyn
, (zegt hy,3de

^, genen , die Water drinken dat met Lood be-

5, zwangerd is. Daar men woont in Huizen met

i, Lood gedekt , en geen ander Water gebruikt ,

5, dan *t gene, door den Regen daar op geval-

„ len , in de Regenbakken verzameld ^ of, 't,

„ welk allerergftis, in Looden Bakken bewaard

^, wordt j moet deeze Kwaal veel menigvuldiger

„ zyn; en dit is dereden, dat de eertyds onge-

,, woone Kolykpyn nu te Araftejdam zodanig

^, heerfcht. De Huizen , die men eertyds met

5, Pannen dekte j worden thans veelal met Lood

^, bekleed : te vooren werden zy fchuins afloo-

„ pende gemaakt , hedendaag^s plat van boven.

5, De Bladeren van 't Geboomte , 't welk de Stad

,

5, in den Zomer , als tot een Hofftee maakt ,'

„ worden, in den Hcrfl>,door den Wind op de

„ Daken gedreeven, en, aldaar geweekt in het

„_ ftilflaande Water ,
gceven zy 't zelve eenige

„ zuurheid ; zo dat het Lood , tot Geruis ont-

„ bonden en door een Slagreg-ïn in de Bakken

„ gevoerd wordt j 't welk het Water allengs

5, befmet. Ik heb gezien , dat geheele Huis-

5^ houdingen daar door aangedaan werden. Elf

„ waren 'er in één Huis, op een zelfden tyd,

„ ziek ; hebbende fchrikkelyke Pynen mee

5, Stuiptrekkingen, overgaande in Lammigheid:

„ die allen , het Dak veranderd en het Water

„ vcrverfcht zynde, tot herllelling kwamen".

Vervolgens fpreekt onze Schryver van de be-

kende uitwerkingen der Wynen met Lood ver-

gif-
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<j'ifcigcl , waar op , in den Jaare 1696 , door

den Hertog van Wurcemberg de doodftraffe

gefteld is. Hier door werdt egter dit bedrog

zodanig niet weggenomen , of men heeft 'er nog

in deeze Eeuw in Duitfchland, ja zelfs in de

Nederlanden , over hooren Isilaagen. In den

Jaare 1749 ftierven verfcheide Soldaaten van

de Koninglyk Franfche Guarde, aan een zeer

hevig Kolyk met Stuipen. De Heer Trön-

chin agt het niet onwaarfchynlyk , dat 'er een

dergelyke oorzaak kan zyn , van het heerfchen

deezer Ziekte in Suriname , alwaar zy enkel de

Europeaanen aantaft , die federt eenige Jaaren

aldaar onniaatig Frattf^chen Wyn drinken , den

welken , om dat hy in de heete Lugtftreek zo

ligt verzuurt , men op een fchadelyke manier

bewaart. Dit is zeker , dat op plaatfen , daar

nien Madertfchen Wyn gebruikt , het Kolyk gee-

ne Volkziekte wordt.

Van de derde oorzaak zullen wy weinig zeg-

gen. De Heer Trönchin beveiligt dezelve

door verfcheidene berigten uit andereSchryvers;

gelyk , by voorbeeld, dat van K^mpfer, die

verhaalt , dat in "Ja^an een Kolyk h>eerfchte, zo

hevig en gevaarlyk , dat van de' tien volwafle-

nen , daar door aangetaft wordende , naauwlyks

één in 't leven bleef. Dit wierdt veroorzaakt

door het drinken van een foort van Bier of Wyfi
gemaakt van Ryft , die men warm opflurpte.

Het hevige Kolyk^ 't welk HuxnAMbelchryft,

dat in den jare 1724- , in Cornwal ^ zodanig

II. Deec. heerfch-
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heerfclite ,. was door dengrautcn Qvervlped van

Boomvrugten , (als zynde die een zeer over-

vloedig Appeljaar geweell,) en teVens door heC

onmaatig drinken van Appeldrank, veroorzaakt..

Wy hebben, zege de Heer Tronchin , voor

eenige Jaaren zelf gezienjinzondcrheid in 's, Gm-
venhage ^ en ook te Ampelhm ^ dat door het tef

veel gebruiken van den fmaakelyken Drank,

<^dic toen zeer in zwang ging,) famengefteld uit

Linioenfap met Brandewyn , Arak of andere

Gecftige Wateren \ fchoon met Suiker zoet ge^

maakt, en door Water verllapt
;
geweldige Ko-

lykpynen zyn ontllaan , welke in Verlamming

eindigden.

( De jfigt en Rl^eumaffsmus (lelt hy de vierJe oor-^

zaak. Verfchcide Schryvers hebben de over-

eenkomfi: van de Jigt en het Kolyk aangetekend.

Zyn Ed. heeft zelfs waargenomen, dat het Kolyk

van Poitou uit de Jigt voortkwam , en dat ver-^

fcheidene in één Huisgezin daar door aangetaft

werden. Het gaat, zegt hy , van den Man in de

Vrouw en van de Vrouw in den Man over;- wesr

halve , in zulk een geval , het .byflaapen niet

raadzaam is. Dikwils heeft hy gezien , dac

Menfchen , eerft van Rheumatieke Pynen ge-

plaagd , daarna in een allerhevigft Kolyk vervie-

len : fomtyds hielden deeze Pynen een foort vaa

beurtwiffeling, verminderende inwendig, als zy

uitwendig verheften, en ook het omgekeerde;

doch altemaal verdweenen zy , als deLedemaatca

lam geworden waren. Tweemaal 's jaars, bjT

na'
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n^ öp een zelfden tyd , kreeg een Ecwitjdhebber

der Oultindifche Kpmpagnie, Rheumatieke Py-

iien in de Beenen , die , na eenige dagen ver-,

ruinderden , wanneer de Pyn naar 't Gcdarmte '

overging, en hy bevangen werdc door een hevig

Kolyk , met Stuiptrekkirgen.

De vermindering, van de Uitwaafeming des

Lighaams oï Perfprat'ie , is hem , in zyne prak-

tykte Amfteldam , als een z?er gemeene oorzaak

van deeze Ziekte, voorgekomen. Ook heefc.

de Heer Herbert , eerftc Geneesheer te

Paramaribo in Suriname ^ zyn Ed. het zelf-

de verhaald , ten opzigt van die Plaats.
,
De In-

"vyoonprs aldaar , naamelyk , hunne Lighaaraen ,

door het fterk zweeten , wegens ^de hitte over,

dag , uitgeput , byna naakt blootftellcnde aan

öe koude van de nagt, (door op Hangmatten te;

fiaapen in Vertrekken met open Venfteren, }
worde» eerft met Jigtige Pynen , dan met Ko*

Jyk, van Stuiptrekkingen verzeld, en eindclyk

rcet Verdorring der Ledemaaten aangetaft , en

veelen fterven daar aan : terwyl de Zwarten^

fterker van Lighaam zynde , dit minder onder-

hevig zyn. . ,. .

Indien men den oorlprong van het Scheurbuik

gade flaat ,• zo is 't niet te verwonderen , dat

hetzelve een der allcrvrugthaarlle oprzaaken zy

van hec.Kolyk van Poitou : gelyk de meeften

,

die van de gemelde Kwaal fchry ven , hebben

aangetekend., 't Is ook bekend aan aHe Heel-

meefters , op de Schepen , die lange Reizen

41. Dpel. Qq doen/'
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dóen , dat dikwils op Scheurbuik het IColyk,'

en daar na een foort van Lammigheid volgt.

Wanneer dezelve enkel uit een Zoutige oorzaak'

ontflaac , zo worden de Leden ftyf en onbe-

weeglyk.

De Heer Tronchin tekent ook ecnige

voorbeelden aan, van het ontftaan der Ziekte,

die het Onderwerp zyner Verhandeling is , uit

een zvjüüve Melancholie: welke, voortkomende

^

gclyk bekend is j uit die gefteldheid der Vog-

ten , by de Ouden de Zwarte Gal genaamd , lig-

telyk aarldoening heeft op het Gedarmte en al-

daar Krampen verwekt , die door de mcdege-

vodigheid der Zenuwen uitwendige Stuipen'

voortbrengen.

Ten opzigt van de beweeging der Kartstog-

ten , die van zyn Ed. de agt^ie én laatfte oor-

zaak gefield wordt , brengt hy het volgarde

voorbeeld by. „ In den Jaare 1741 werdt een

„^ Heer van Regeering, niy zeer waard zynde^-

„ van een zo teder geftel als ik ooit iemand heb

„ gezien , fcherp van VerRand , doch zeer ligt

5j in toorn ontfteekende , op de minfte Gè-

„ moedsbeweeging door benaauwdhcid voor

3, 't Hart, hardlyvigheid, en Kolykpynen be-

„ vangen, die overgingen in eene Lammiglieid

5j der Handen. Geheele twecjaaren, nu

„ eens met de dood worftelende, dan weder op-

„ komende ; verviel hy in Toevallen der Val-

lende Ziekte
f,

en eindelyk lag hy , agt dagen

'jj, lang, in deWatervrees. Geduurendedi:laat-
'

• „' fte
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,j fte zyns leevens , heb ik hem de fchrikkelyk-

„ fte Toevallen van Hondsdolheid zien lyden.

3, Zyn Slaap was ongeruft , vol fchrikken
,, ge-

9) ftoord door geduurig opfpringen : hy hadt een

si> vreezelyke benaauwdlieid voor 't Flarc : de

3, Ademhaaling was hygende : hy fchrikte op

9, 'c gezigc van Drank, wiens Jminfte aanraaking

3, hem onuitfpreekelyke benaauwdheden , won-

3j derlyke beevingen en een yzelyke razerny

3, veroorzaakte. Zyn tong was ruuw en zwart;

„ de mond ftondt open , en zyn naar gillen

,

33 als een blaffende Hond , maakte een fchorre

33 Stem. De mond was vol van taai Speekzel:

5, hy fpoog op de byftaanders en hadt geen Ge-

3, zigt meer ; want zyn Oogen waren bloedrood.

3, Met een fchuimende mond tandknarfende ,.

55 zogt hy , met een beevende hand , wien hy

„ mogt , kunnen byten. Ten laatften gaf het kou-

,3 de Zweet het voorteken van de dood, die een

^', einde van deeze elenden maakte. Driejaa-

p ren te vooren had ik dit alles, uitgenomen

5f^ de Watervrees alleen , gezien in een zeer

„ fchoone Juffrouw, welke , afgemat zynde '

„ door de lahgduurige Krankheid van haaren te-

3, derbeminden Egtgenoot , en verfchrikt wor-

„ dende door het zien van een gekwetften , be-

^ bloeden Knegts een reeks van zulke Kwaaien

„ heeft ondergaan".
., ,

.

.Verder gaat de Heer Tronchin, in \
XVII. Hoofdiluk, over, tot de Kentekenen van

het Kolyk van Poitou, die nagenoeg dezelfden

,,n. Deel. Qqs zyn,'
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zyn , welken hy , in det VI. Hoofdftulc , toÈ

Befchryving van hetzelve hadt gegeven. De
Voorzegging , daar uit opgemaakt y is , indien

de Toevallen ftand houden , ongunftig.

Zyn Ed. raerkc aan , dat de Ontlceding der

Eyken, in dit geval, gelyk in alle Ziekten ^ daar

de Zenuwen onmiddelyk zyn aangetaft , dikwils

weinig ligt geeft: en dat men in Menfchen,-

die aan de allerhevigfte Kolykpynen geftorveiv

waren , veelal niets , ('an de Darmen bleek en

door Winden opgefpannen , heeft ontdekt-

Somryds egter , wanneer de Kwaftl uit de over-

blyfzels van Koortfen , uit Scheurbuik of Zwart-'

galligheid was ontdaan, zegt hy , heeft men 'er

zigcbaare Kentekenen van gevonden. Dus was

door hem het Lyk geopend , van iemand die

aan een Scheurbuikig Kolyk geftorven was,'

waarin hy , byna over de gehec^le inwendige Op-

pervlakte de Darmen , de tepelcjes van derzcl-

ver binnenften rok , door de fcherpte der Vog-

ccn, van (lymigheid ontbloot vondt; zyndc on-

tallyke Vaten van ^t Darmfcheil en de Darmea

gezwollen en Opgevuld met zwart Bloed.

In 't XX Hoofdftük treedt zyn Ed. torver-

klaaring der Toevallen van dit Kolyk, waarin

wy hem niet zullen navolgen ; eensdeels , om
dat het de* meeften onzer Lezeren , mogelyk^

verveelen zou , hunne zinnen te fcherpen tot het

nagaan van die zaaken ;' ten anderen , en wel

Voorn&anelyk , om dat 'er ten opzigte van hec'

gene de meejfte oplieldering behoeft , de Verlam-

mws
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fitiftg of Verdorr'tttg der Leden^ van onzen Schryver

zelf erkend wordt , dat dit Toeval met zo ligt ta

verkkaren j^. Hy ftek vraagswyze voor ; af de

Lamwording der Armen, in deeze Kwaal, ook

af ce leiden zy van de ^emecnlchap der Zenu-

wen van den Buik met die van de Armen , ia

den Hals ? En , of de raoeielyke uitgang van der

Schenkelzenuvven , door 't midden van de Len-

den-fpieren (Pjoas^ ook eenjg ligt geeft aan de

Verlamming der Dyën, Beenen en Voeten ? De
oorzaak der Stuiptrekkingen en Toevallen van

Vallende Ziekte, daarentegen, is (zegt zyn Ed.)

uit den toeftel der Zenuwen in den Buik gemak-

kelyk op te loflen.

De Natuur geneeft dikwils dit foort van Ziek-

te, enkel door de Lyders van Lugt of Klimaat

te doen veranderen. Daar van heeft de Heer
Trokchin verfcheide voorbeelden gezien ia

zulke elendigen , die , na 't uitftaan van de gru-

"welyklle Pynen in de Kolonie van Suriname^

lam geworden zynde, in Europa te rug gebragt,

tot herftelling kwamen.

De Geneczing door de Kbnft moet verfdiil-

lende zyn naar de voorafgaande eorzaaken. De
naajie oorzaak van het Kolyk alleen in agt nee-

niende, zou men dikwils mistaften. En de Ziek-

te, iang geduurd hebbende, fchynt ook anders,

dan in den aanvang, behandeld te moeten wor-

den.

In 't eerfte ^eval derhalve , daar een fcherpe

II. Deel. Qq 3 Gal-
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GalagtigeSiof, door het Gedarmte verfpreid, de

Zenuwagtige deelen en Vlegten der Zenuwen
pnkkelc , of Krampen veroorzaakt in de aCTchei-

dende zo wel als de influrpende Werktuigen van

het Gedarmte, zyn de uit- en inwendige warrae

Stoovingen van de Ingewanden des Buiks, doch

vooral de zagte Laxeerende Middelen j dienftig.

Men moet zig onthouden van de Aderlaating en

kragtige Purgeer- of Braakmiddelen , als ook van

jfterke Ruftmiddelen (^'Narcot'tca'). Vervolgens

moeten de overblyfzels der Ziekte worden afge-

fpoeld met Melkwey of dergelyke Vogten , en

dan eindelyk zal men de Ingewanden verfterken,

waar toe de Staal-Wateren van een voornaamen

dienft zyn.

De tweede oorzaak , welke minder ftofFe-

lyk en niet zo kenbaar is, fpruitende naame-

lyk uit het langzaam Vergift van Lood of der-

gelyke Stoffen , vcreifcht fcmtyds Aderlaating

en Braakmiddelen , die beter dan fterke Pur-

geermiddclen zyn: de Stoovingen moet men niet

verzuimen, noch ook de zagte Buikzuiveringen.

Ezelinnen- Paarden- of Geiten -Melk, fpoedig

gebruikt , dient tot een tegengift voor deezé

Kwaal. Wanneer de Pynen niettemin aanhou-

den , kan men Spaanfche Vliegen aan de Bee-

ïien , of Trekpleifters aan de Voeten leggeo. •

Indien het Kolyk uit een overmaatig gebruik

van zuure of verzuurende dingen is voortgekomen

,

20 is de 4.derlaating niet raadzaam
,
gelyk ook

V; 'il . niet
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ïiiet, de fterkc Braak- en Purgeermid delen: men

moet Olieagcige Stoovingen en Klyftecren in 'c

werk Hellen, en wederom met verzagcende Slik-

kingen Afgang maaken. Olyven- Olie, verfcli

zynde , by een Lepel vol te gelyk gebruikt
^

voert veel uit. Dan wordt de Geneezing vol-

eindigd, met Kalfsnat , waarin Gerfi: gekookt

is; met Melk op zig zelf uf tS'^/rssr- Water

<3aar onder gemengd. Ei.ndelyk kunnen de In-

gewanden verfterkt worden , door middel van

Staalwateren en te Paard ryden , ten minfte een

Maand lang daar mede aanhoudende.

Om de uitwerkingen dcryigfige QÏRheumat'te-

ke Stoffen weg te neemen, kan de Aderlaating

fomtyds dienftig zyn : doch fterke Purgeer- eni

Braakmiddelen fchaaden altoos. Spaanfche Vlie-

gen , Trekpleifters en Koppen , als ook Stoo-

vingen aan de Beenen en Voeten, zyn nuttig.

Men legt Kuffens , met droogq Bloemen van

yiier en Kamillen , op den Buik , en houdt ze

wavra. In geene Ziekte is *t gebruik van Eze-

linneV Paarden- en Geiten- Melk meer aan te

pryzen ? dan in deeze. Alles in rulle gebragt zyn-

de, kan men de kragten meteen weinig goeden

."^yn en met te Paard ryden verfterken, hou-

dende altoos het Lighaam in eene maatigc Uit-

waifeming.

Wanneer de verhindering der Ferjfïr4tie een

voorafgaande oorzaak van het Kolyk geweefl:

is, vindt men de Aderlaating foratyds, doch

II. D£fiu Qq 4 zei'
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Zelden , nuttig : met geen Purgeeten of Braa-

ken, maar met de al'erzagtRe Laxeerende Mid-

delen, moet men een open lyf manken: ge'brui-

kende ook zngte Diirmfpijitingen , én leggende

van buiten , op den Buik , een gfoot Veficato-

r'tum. Het Koppen is dan ook dienftig. Eert

half grein Heulfap met een grein Kamfer ver-

éenigd , ingegeven met een flap aftrekzel van

Saffaphras, doet veel. Men kan dit, als dé

Pyn hevig blyft, alle drie Uuren herhaalen. Dé
Zvvavelagtige Bronwateren zyn tot voleinding

van de Kuur allerbekwaamft.

Geen Kolykpynen zyn , ten opzlgt van haare

porzar.k, hardnekkiger en moeielyker te genee-

zen , dan die uit het Scheurbuik ontftaan. De
Aderlaating wordt, in dit Geval, altyd nadee-

iig bevonden. Men mag gecne Buikzuiverende

Middelen gebruiken , dan die Olieagtig en ver-

zagtendc zyn , uit Maima , CajJJa en Olie van

Amandelen famengefteld ; laatende daar op drin-

ken Wey van Melk, en houdende zo lang daar

mede aan , tot men eindelyk Afgang krygt.

Blaartrekkende Pleifters zyn nuttigl Op ^t laatft^

wanncei" het Kolyk is Overwonnen , vereifcht

liet Scheurbuik nog zyne Hulpmiddelen , waar

ónder, indien het een Volkziekte is, de veran-

dering van Lugt vooral noodig fchynt.

De zevende oorzaak, zynóe de Me/ancho/}c

,

maakt de Pyn niet zo hevig, maar zy gaat metgroo-

ter bena'auwdheid vergezeld, De taaie Stof kaft
»'

"niet
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fiiet ontbonden worden door Aderlaating«n ^

iBraak- of Purgeermiddelen. Verzagtende Buik-

zuiveringen , Klyfteeren , Scoovingen of Sm'ee-

ringen , als ook het baad en des Lighaams in

laauwe weekmaakende Vogten , met Zeep daar

cnder gemengd , zyn dienftig. 'c Ufiguentum

Arthanh<s kan tot uitwendige beftryking , om
de drie Uuren eens ,

gebruikt worden , indieii

't voorgaande alleen niet helpt. Eindelyk, ééa

ö'pen ]yf gekreegen hebbende , is het te Paard

ryden, of fterke wryving van 't Ahdomen^ vaii

een wonderbaaren dienft.
•

De agtfte en laatfte voorafgaande oorzaak,

die in de beweeg'mg der Hartstogien beftaat ,
plaats

hebbende in Lighaamen van een zeer zwak Ge-

liel, vereilbht de allervoorzigtigfte Behandeling^

pe Aderlaating , als ook de Purgeer- en Braak-

middelen , zouden , in dit geval, zeer fchadelyk zynl

Men kan zagte Ruftmiddelen gebruiken en Af-

wending maaken , door looze Koppen te zetten^

Trekpleifters aan de Voetzooien en laauwe

StobVingen op den Buik te leggen. Spaanfche

Vliegen zyn door haar fcherp Zout gevaarlyk,

maar men kan Prikkelende Middelen (Kubefa-

c'tentia) aan de Kuiten voegen. De drank moet

zyn verdunde Melk (Hydrogala) en Ezelinnen-

Melk ^ daar men gedu^rig een weinig Manna
bydoct: verfterkende voorts de Zenuwen, door

middelen daar toe bekwaamft. ReJ, Cort. Peruv.

üiet Suiker gewreeven , en by weinig tefFens in-

• 1I.'Deei« Qq 5 gega-
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gegeven, onder *t gebruik van Ezelinnen Melk,

voert hier wonderen uic.

In 'c laatfte Hoofdftuk fpreckc de Heer

Tronqhin van de Behandeling der Lammig-

lieid of Verdorring (JParefu^ , ui: het Kolyk

van Poitou ontftaande. Dezelve, zegt zyn Ed.

,

isdikwils zeer moeielyk,ja foratyds onmogelyk,

je geneezen , indien de Ziekte lang geduurd

heeft; doch, als dezelve niet verouderd is, kan

m^n de uitwaafemende Vaten , die gefloo-

ten waren , weder openen , en tqt herftelling

brengen , door de verlamde Leden te ftoo-

ven, te wryven , te ftryken en te beweegen,

pp een zagte wyze. Hy pryft Gompillen aan

,

met een weinig BaïJ. do Mecca of Peruv. , als

ook de befte, geurigfte en zwaarfte Wynen , by

?;eer weinig teffens gebruikt. Eindelyk wordt

de verandering of verbetering van Lugt of

Klimaat, door hem, ook in -dit geval, als zee?

j[ieilzaara aangeraden.
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AANMERKINGEN
OVER DE

3
|[:OMEET-STERRE

piE IN DE Maanden SEPTEM-
BER EN OCTOBER 1757

VERSCHEENEN IS;

JSENEVENS EEN OnDKRZOEK, OF HET DE
VZELFDK COMÜKT GE WEEST ZY, DIK IN

i HET J AAR 1682 IS waargenomen:

Dook den Heer

P. K L I N K E xN B E R G.

ALhoewel de Comeet-Scerj die in de laatft-

gepaffeerde Maanden September en OSiober^

in haare nadering aan haaren minden afftand

van de Zon, onder 't bereik van het gezigt der

Aardbewooneren gekomen zynde , van wegen
haare fchynbaare kleinheid maar weinige be-

fchouwers heeft gehad , en mogelyk oiet van

ëén Menfch is gezien, tégen duizenden, die de

Comeeten van de Jaaren 1680 en 1744, en

ïneer anderen, gezien hebben; zo heeft het ech'

ter by fommige beminners der Sterrekunde, niet

verzuimd kunnen worden , om geduurende dee-

2e yerfchyning den loop dier Sterre j. en derz^-
• ÏI. pE£L. ver

' %
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ver Standplaacfen aan den Sterren hemel ^ in

acht ce neemen, ten einde daar door de waare

hocdanigiieid en gedaante van een klein gedeelr

tt haares loopkrings na te fpcuren, en daar uit-

te ontdekken , of het ook een van die Cumeeten

zyn mogt, waarvan 'er reeds één en twintig door

den vermaarden Sierrekundigen Halley, en

daar na nog negentien door den Geleerden Heer

jS. Strüyck, bepaald en aangetekend zyn; ,oni

dus dat gedeelte der Sterrekunde, 't welk voor

geen v^n het minftverhevene dier wetenfchap

te achten is , van tyd tot tyd in meerder vol-

maaktheid te brengen. Te meer heeft deze Co-

rneet de aandagt der Sterrekundigen bezig gehou-

den, als zig eerft vertoonende in zulk een tyd, en

naby op die zelfde plaats aan den hemel, als men
den Coraeet, die in de Jaaren 1531 , 1607 ? s" ^^

Iratfte maal in 1682, gezien is, nu wederom ver-

T^agtte. Dit waren ook de redenen , dat ik (fchoon

onvoorzien van de benoodigde Inftrumenten',

en van een bekvvaame plaats, om naauwkeu-

Tige Sterrekundige Waarneemingen te doen,)

den loop dier Sterre, zo na als my doenlyk was,

óp de volgende wyze heb getragt te bepaalen.

Toen ik op den 16 September^ 's morgens tus-

fchén drie eri vier uuren , dit Verfchynfel eerft

gewaar wierd , en wegens 't gemis van Inftru-

menten my niet in ftaat bevond , om uit deszelfs

verandering van plaats in den tyd van i a i^ uur,

de richting van deszelfs fchynbaare beweging na

te fpeurén. was 'er weioig twyfeÜng by my, ©f'V — dit



ÏJIE ONLANGS IS VERSCHEENEN. 6l^

m zou de Comeety dien men toen reeds ver-

wagtte ,
geweeft zyn ; in welke meeninge il^

dien dag, zonder nader onderzoek te doen , bleef

béruften. Ik bepaalde ten vier uuren de ftaud-

plaats van den Comeet, omtrent in een regte li-

nie of Grooten Cirkels boog, tuffchen de Ster-

ren'0 én 6 in de Conttellatie van de Tweelingen,

en zyn afftand van dé Ster 6 2 gr. 35 minuten;

waar uit ik naderhand , by rekening en eenigö

weinige verandering , de "plaats in Lengte heb

aangetekend op 10 gr. 15 min. in Cancer, en dö

Nöorder Breedte 10 gr. 10 minute'n.

Des avonds was ik van gedagten , den Ca-

meet verder ten Noorden geweeken te zuHeu

vinden, maar omtrent ten half twaalf wierd ik

het tegendeel gewaar; want ik zag dat dezeU

Ve merkclyk de Ster « in de Tweelingen ,
ge-

naamd Cafwr, genaderd, eii dus meerder tea

Zuiden geweken was; het welk my aanftonds

deed denken, dat dit niet de verwagt wordende

van 't Jaar 168?-, maar een andere Comeet zou

moeten zyn. Ik vertoefde tot drie uuren deS

morgens van den 17, wanneef ik den Comeet

vond ftaan omtrent in een zelfden Grooten Cirkels

taoog,gaande over de Sierren e en r in deTwee-

lingen, en zyn afftand van een kleine Ster in de-

zelve Conftellatie, gemerkt ?, vond ik i gr. gg

min. ; waar door ik vervolgens de Lengte de$

Comeets 14 gr. 7 min. in Cancer, én deN. Breed-

ce 9 gr. 38 minuten, aangetekend heb.

IL Deel. ^^^
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Den i8, 's morgens ten 3^ uuren, fchccn

iiiy de Comeet te ftaan op de ftreek eens boogs ^

door de Sterren y en < , in de Tweelingen
,
gaan-

de, en zyn met den genoemden boog regthoeki-

gen afftünd van de Ster « in de Tweelingen, be-

paalde ik op I gr. 42 min.-, waar door ik, met een

weinig verandering, doorrekening, de Lengte

gevonden en aangetekend heb, 18 gr. 10 min. in

Ctrncer, en de Noofder Breedte 8 gr. 57 minuten.

Den 19 dito, ten 4 uuren 's morgens, zag ik

den Comeet in de ftreek van een boog, gaan-

de door de Sterren sj in den Wagenman en «

in de Tvv'celingen , en teffens in de ftreek van

ècn Boog , door de Sterren /3 en v in de Twee-
lingen gaande; waar uit ik, volgens rekening,

de Lengte van den Comeet op 22 gr. i min. in

Canser^ en de Noorder Breedte op 8 gr. 17 mi-

Jiuten , heb aangetekend;

,. Den 22, 's morgens ten 2t uuren ,' ftond dd

Comeet in de ftreek van een boog , door de

Sterren ö in den Wagenman en c/. in de Twee-

lingen gaande; ook vond ik hem in den boog

en tuflchen de Sterren >/ en «, in de Conftella-

tie van de Kreeft ; waar door ik de Lengte van

den Comeet bepaalde 3 gr. 40 min. in Leo^ en

de Noorder Breedte 6 gr. 5 minuten.

Den 25 , ten 4^ uuren 's morgens , fcheen ray-

öe Comeet te ftaan in de fnyding van twee

Grooten Cirkels boogen , de eene gaande door de

Sterren y- in den Leeuw en ê in de Waterflang;

en'
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en de andere door de Sterren y in de Kreeft eti

r, in den Leeuw ; waar uit ik door rekening vond^

de Lengte van den Comeet 14 gr. 50 min. in

Leo , en de Noorder Breedte 4 gr. 6 minuten.

Den 28, 's morgens ten 4 uuren, zagikdeii

Comeet ten naafte by in de ftreek van een boog,

door de Sterren » in den Grooten Beer en a in

den Leeuw gaande, en zyn affland , van de

Ster « in den Leeuw ^ was a gr. 25 minuten

:

waar uit ik de Lengte berekende 24 gr. 22 minik

in Leo^ en de Noorder Breedte i gr. 41 niinuten.

Den I Ocioher^ ten ^h uuren 's morgens, üond

de Comeet in de ftreek van een boog, door de

Sterren ö en f , beide in den Leeuw , gaande,

en zyn afftand van de Ster q was 24 minuten,

waar door de Lengte komt 2 gr. 46 min. in F/V-

go^ en de Zuider Breedte 12 minuten.

Den 4 O&ober^m\s ook den ^\ 9, en de laatfte

maal den 11 dito^ 'heb ik wegens de gefteldheid

der lugt, en door het fterke morgenligt, geen

rooijingen op Vafte Sterren ^ die eenigzins vol-

doende fcheenen ^ konnen raaaken : echter uit

die , dewelke ik nog gebrekkelyk genomen heb,
iis het my voorgekomen, dat den 4, 's morgens

ten 4fk uuren, desComeets Lengte was plrgr. in

VirgOy en de Zuider Breedte li graden: den 9,"

ten 4% uuren, de Lengte 20f gr. in Virgo^ met
2| gr. Zuider Breedte; en den 11 , ten 5 uuren,

de Lengte 24! gr. in Virgo , en de Z^uider Breed-

te 3 1 graadcn ; welke voo^^chrt^eve fchynbaaréf'

IL Deel. Stand-
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Standplaatfen', en weg van den Ccrmeet, iwFig,

ïj. (Plaat XIX) op een verkleinde Afbeelding,

zyn. aangeweezen (*)..

.

Niettegenftaande de . Vporfchreeven Waar*

neémingen op verre na de vereifchte netheid

niet hebben , ora' de Theorie , of den eigentlyjcea

weg van den Comeet , en hoedanig dcszelfs klei-

ne gedeelte , dat in ons Planeet- en Comeet-Ge-

ftei het naaft aan xie Zon legt , ten aanzien van

de wegen der Plancétenj en der andere beken-

de Comeeten geftrekt is , ten naauwkeurigfte te

bcpaalen en af ,te meeten ; kwam het my ech-

ter voor , dat men 'er zo ver mede zou konnen

komen, om te weeten, of het éënè van de

voorgemelde .veertig , of eigentlyk yan de ncr

€;eriendertig by.zondere Comeeten, die door den

Heer Strüy ck , in zyn Vervolg van de Bejchry-

^tftg der Siaartjlm-en ,Gnz. (BJadz. 105 en loó) op

een Lyft gebragt zyn^ geweeft is of niet ; het

welk ik dan ook maar alleen met PaiTer en Li-

niaal getragt heb te, bepaalen,

Ik befloot uit de Waarneemingen van den 3,8

Sfiftember en den i Octeber^ dat de Comeet de

Ecliptica heeft gefneden den 30 Sepiember ^ dqs

avonds omtrent te negen uuren , op i graad 5a

(*)DegemeI(ie Lengten en Breeciten'van den Comeet,hel>

ik berekend volgens een Lyft van de plaatfen der genoteer-

de vafle Sterren , die my , op myn verzoek , door den Hoog-

geleerden Heer Joh. Lulofs te Leyden, uit den Catalosys

Brittatmisus van fla?4st£eo g'etrokkeii , was toegezapde'n,"
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minuten in Fïrgo. DitSnypunt, en deWaarnee-
mingen van den lö en 23 September, heb ik tot

een grond van de afpasfing verkoren, en daar

toe een Figuur gemaakt, waar in de Diameter

van des Aardkioots wz^ 13! duimen lang was 5

waar door ik, na eenige herhaalde veranderde

flellingen , bevond , dat, op de Waarneeming van

den 16 September^ des Comeets afftand van de

Aarde, in het vlak van de Ecliptica^ behoor-

de te weezen 39 deelen; waar van 'er loo den

middel-afftand der Zonne van de Aarde uitmaa-

ken ; wyders dat , in de Waarneeming van 23

September^ des Coraeets afftand van de Aarde,

in 't gemelde vlak , moeft: zyn 40^ van dezelve

deelen ; en laatftelyk dat , op den 30 September,

's namiddags ten 9 uuren , de atïland des Co-

raeets van de Aarde 50! van die deelen weezen

moeft. Op Plaat XIX, Fig. 4. (alwaar S.

de Zon ; de geflipte Cirkel den jaarlykfchen Weg
van den Aardkloot , en de daar in getekende

punten deszelfs ftandplaatfen op het begin van

ieder Maand; de buitenfte Cirkel en deszelfs af-

deelingen de Tekenen van den Zodiak of Edip'

tka\ ATB een gedeelte van des Comeets weg;

T het Perihelium; en 13fl de gemeene fnede,

of de Lyn der Noord- en Zuid-knoopen beteke-

nen), zyn deeze afftanden door de letters aa:,

hb , en cc aangetoond.

Het zou overtollig zyn , hier verder te befchry-

ven , hoe ik uit de drie gevonden punten a , b,

II. Deel. Rr en
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en c, in het vlak van de Ecliptica^ en uit de

Breedte van den Comeet in de eerfte der drie

gemelde Waarneemingen , het Parabolifche Huk
ATB, een gedeelte van desComeetswegzynde;

de Lyn der Knoopen 13 ft ; de Inclinatie van

des Comeetsweg, of den hoek dien dezelve met

het vlak van de Ecliptica maakt, den tyd van des

Comeets komfl: in T, 't Perihelium, enz., be-

paald hebbe; als ook, dat de plaatfen van den

Comeet in 't vlak van ^t Ecliptica niet in de hier

afgebeelde Parabole , maar in een andere, welke

de evengenoemde in de punten 13 en Q. door-

fnydt, en die, wegens de weinige fchuinte van

des Comeets weg, naby de getekende Parabole

komt te vallen , en om de kleinheid hier niet

aangetekend is , aangemerkt moeten worden

;

dewyl zulks in het werk van denHr. Struyck,

genaamd y^or/e befchryvi}jgvan de Staartjierren^ en

in het t'^rw/g van dien, genoegzaam te vinden, en

by meefi: alle Sterrekundigen bekendis. Ik zal al-

leen maar melden , dat ik daar op voortgaande

bevonden heb; den Noordknoop van den Co-

meet 4j gr. in Scorpio , de Inclinatie van zyn weg
1 3 graden ; het Perihelium 3 gr. in L^o , de Zui-

der Breedte van *t Perihelium 13 graden ; des

Comeets afiland in 't PeriheHum van de Zon,

omtrent 34 deelcn van de voorheen genoemde

;

en den tyd, wanneer de Comeet in 't Perihelium

komen moed, op den 21 OSiober , 's namiddags om
twee uuren; en dat zyn koers om de Zon een zelfde

rich-
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richting heeft als de wegen der Planeeten , naa-

melyk, met het vervolg der Zodiaks tekenen.

Op dien grond heb ik verfcheide afpasfingen

gedaan van de Standplaatfen des Comeets op de

voorheen gemelde tyden der Waarneemingen,

als ook op wat plaats de Comeet omtrent mid-

dernagt, tulïchen den ii en 12 September^ ten

naaften by toen de Heer Gartner, te Dolckc-

witz in Saxen, denzelven het eerft heeft waarge-

nomen, geftaan moet hebben ; het wellc omtrent

tuflchen de Sterren in het Noorder Hoorn vaii

den Stier ^ en in den Elleboog van den Wagen'
man, doch maar omtrent 3 graden van de laatft-

genoemde Ster af, moet zyn geweeft. Die Af-

pasfingen gaven my 't gene hier volgt.

Ao. 1757.
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de voorfchreeven Theorie voor goed te keuren

:

echter is deze bepaahng genoegzaam naauwkeu-

rig, om te konnen befluiten, dat deeze Comeet

geene van die geweeft is, welke op de voor-

fchreeven Lyfl: ven de Heeren Halley en

Struyck gevonden worden; en inzonderheid,

dat het verfchil van den Weg van.deezen Co-

meet met den Weg van den Comeet des Jaars

1682 zeer groot, en dat 'er in 't geheel geen

overeenkomll in die beiden te vinden zy.

Onder de voornoemde negenendertig Comee-

ten zyn 'er maar vier , waar van de Lyn der Ge-

meene Doorfnyding met de Middellyn der Para-

bole , op weinig Graden na , een regten hoek

maakt , gelyk zulks in deezen Comeet plaats

heeft. Met den Comeet des Jaars 1580 verfchilt

het maar 8| minuten Graads; met dien van 't

Jaar 1596 ruim 6 Graden; met dien van 1683

maar a-j^ Graden; met dien van 1686 ruim ^l

Graden ; en met deezen laatflen verfchilt het

,

naar de voorfchreeven Afpasfmg, ongevaar if

Graden. Behalven dat de plaatfen van het Perihe-

lium, en van de khmmende Knoopen der voor-

noemde vier Comeeten , te veel met deeze ver.

fchillen , dan dat zy op eene derzelven toepas-

felyk zouden zyn ; zo is 'er nog ditgroote verfchil,

dat die vier Comeeten allen hun Perihehum be-

noorden de Ecliptica hebben, en dat het Peri-

helium des laatil;en bezuiden de Ecliptica gele-

gen is. De Wegen en verdere bepaalingen van

de
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de overigen der gemelde Comeeten, hebben op

meer andere wyzen te groote verfchillen met den

laatflen , dan dat ééne derzelven daar mede over

een te brengen zal zyn.

Schoon de laatfte Comeet, in zynen fchynbaa-

ren loop , de Zon altyd fterk gevolgd en ingewon-

nen heeft, zo lang tothyindenabyheidderZon-

nellraalen het gezigt is ontweeken , en 'er dien-

volgens eenige bedenking fcheen plaats te konnen

hebben, ofmen hem, na verloop van eenigen tyd

,

verby, of ten Ooflen van de Zon, wederom des

avonds zou kunnen zien ten voorfchyn komen ; zo

zalmen echter volg^nsi^ig. 4. (Plaat XIX.) ligte-

lyk konnen opmaaken, dar de Comeet, by die

fchynbaare aannadering tot de Zon, dezelve nooit

in Lengte van de Ecliptica voorby gekomen is;

maar dat hy tot omtrent den 1 5 November , de Zon

iuLengte tot op 7 a 8 graden naby dezelve,met een

weinig Noorder Breedte, genaderd zynde, toen

nog omtrent 10 of 12 dagen daar na, met wemig

verandering in de Breedte , op gelyken ichynba-

ren affland van 4e Zon gebleeven is , en dat hy ver-

volgens weer fchynbaar ten Wellen van de Zon

heeft beginnen te verwyderen , en daar voorts

nog eenigen tyd mede aanhouden zal : maar men

zal ook teffens befpeuren , dat des Comeets af-

Hand van den Aardkloot, zedert het midden van

de Maand OBoher, zeer veel grooter geworden

is: zo dat die aflland,opdeni November ^n-dgC'

noeg door de Lyn (^d wordende afgebeeld, ge-

ïl. Deeu, Rr 3 weeft
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weeft is 1 40 deelen , dat is 1 1 maal den middel-af-

ftand der Aarde van de Zon. Op den i December

wordt des Comeets afftand van de Aarde nagenoeg

door deLyn e e aangeweezen; dewelke toen ten

minften tweemaal zo groot is geweeft als de ge-

melde Aardkloots afftand van de Zon. Deeze af-

ftanden nu waren waarfchynlyk veelte groot; be-

halven dat de Comeet te digt by de Zon , en in der •

zelver Ligftraalen verborgen was , om uit de Aarde

gezien ie konnen worden. Deeze vergrooting vari

des Comeets afftand van de Aarde zal omtrent tot

het begin van de Maand Maart aanftaande blyven

diiurenjWanneer de Comeet omtrent 1% of 2^1maal

zo ver als de Zon van de Aarde zal afftaan , op

welken tyd zyn ftand aan den Hemel wel weder,

omtrent 60 graden beweften de Zon, datis, om-

trent tot het derde gedeelte van het teken van Ca-

pricormts, met eenige graaden Noorder Breedte,

weezen zal; maar die afftand van de Aarde is zo

grnot, en de kragt van des Comeets licht, wegens

zyn grooten afftand van de Zon, is dan zo klein,

dat het niet zeer waarfchynlyk is , dat men den

Komeet als dan in 't oog zal konnen kr^'gen.

Daar na zal de gemelde afftand weer verminde-

ren tot omtrent het begin van de Maand Jtoiy ,

wanneer vervolgens, omtrent het midden dier

Maand, des Comeets plaats byna in oppofme

met de Zon , en zyn ftand dan weer liierke-

lyk nader by de Aarde weezen zal. En alhoe-

wel het om de voornoemde reden 'niet waar-

fchyn-
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fchyiilyk is, dat de Comeet (immers niet met/

het bloote oog) gezien zal konnen worden , zo

zou het miflchien niet onmogelyk zyn , dat in-

dien men door niette Waarneemingen de Theo-

rie van den Comeet , volgens de Parabole,

nauwkeurig bepaald, en men omtrent die tyden

cenige nette flandplaatfen van den Comeet, in

Lengte en Breedte, berekend hadde, dat men
dan , rpet een goeden Kyker of Teleskoop , den

Comeet zou kunnen weder vinden.

Toen men deezenComeet eerft ontdekthad,was

'er wel eenige fchyn van overeerikomfl: met denCo-

meet van het Jaar 1 682; maar het gevolg deed haaft

zien , dat het de laatftgenoemde Comeet niet ge-

weeft is^ want het onderfcheid dat men bevindt,

zo wel tulTchen de fchynbaare , als tuflchen de The-

oretifche wegen der gemelde Comeeten, is aanmer-

kelyk genoeg ;gelyk uit Plaat XIX, door verge-

lyking van Flg. 1 tegen Fig. 2 j en van Fig. 3
tegen Fig. 4, in alle opzigten kan blyken.

De Comeet, die nu laatft gezien is, heeft ten

naaften by door de Conftellatiën geloopen, ge*

lyk in Ftg. 2, is afgebeeld ; maar de Comeet van

1692 zou, volgens de Standplaats ontrent wel-

ke de gemelde hier eerft gezien werdt, ten naa-

fte by door de Conftellatiën, zo als 'm Fig. i

word aangeweezen , moeten gegaan hebben ; en

hy zou dan, op den 11 O&ober^ digt by den
'

Buik van de Slang ^ in plaats van by den Zuider-

vleugel van de Maagd^ hebben moeten gezien

Tl. Deel. Rr 4 WOr*
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worden. De grootheid nu van dit verfchil kan by.

eenieder, die eenige Kundigheid van deHerael-

.Globe heeft, klaar genoeg worden afgeleid.

In de Theoretiiche of eigentiyke wegen dier

twee Comeeten is nog veel grooter onderfcheid.

Want in Fig. 3. wordt een gedeelte van den weg
desComeets van 1682, door CPD aangewezen;

iri welken «eg des Comeets voortgang van C
naarP, en voorts naar D, zal moeten gefchie-

den ; dat is in een tegéngeflelde order en rich-

ting met de beweging van alle Planeeten om de

Zon ; en in ieder tien dagen zo veel wegs afleg-

gende, als tufTchen C en P^tufTchen P en D5met
de byzondere merktekens wordt aangewezen

:

zo dat de afgelegde w^gen van C tot P , en van

P tot D, ieder, een tyd van 100 dagen voor en

na de komfl; In 't Perihelium afbeelden : maar

de andere of laatfte Comeet, heeft zyn bewee-

ging (i'VV, 4) van A naar T, en van ï naar B,

in eene direktie, welke met de beweging der Pla-

neeten overeenflemt , en dus regt tegenftrydig

met de andere. De Noordknoop van den eerft-

gemelden Comeet (Fig. 3. ^)is, uit de Zon te

zien, omtrent 22 graden 'mTaurusi, daar deNoord-

knoop Q. , yan den laatfhen , ruim 4 graden in Scor-

^/ö 5 dat is, pp omtrent 18 graden na, regt aan de

tegenoverzyde van de Zon , bevonden i^. Het

Perihelium, P, van den eerftgemelden , is om-

trent 3 graaden.in Jqimriiis , maar het Perihelium

,

T 5 van den laatften , is omtrent 3 graden in Leo,
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fJat is nogenoeg aan de tegenoverzyde van de Zon;

Eindelyk , om alle de verfchillen niet op te noe-

men, men bevindt het Perihelium P, van deneerf-

ten Comeet , i j graden benoorden het vlak van de

Ecliptica; maar het Perihelium 5T5 van den laat-

ilen 5 is 1 3 graden bezuiden het zelfde vlak : 't welk

hier genoeg zal zyn ter betooginge , dat deeze

laatfte deComeetvanhetjaar lóSanietgeweeftis,,

, Een aanmerkelyk en onvoorbeeldig Verfchyn-

fel zou men gehad konnen hebben , indien de Co-i

meet van 't jaar 1682 , omtrent tuflchen den 27

en 28 OBoher va,n het jaar 1757, zyn Naafle

Punt aan de Zon had komen te bereiken. Dan
zouden die twee byzondere Comeeten, op 't oog,

digt voor by malkander hebben moeten paiïèeren:

want ik vind by afpaffing, in de zelfde Figuur,

die ik tot de afmeeting van de verfchillendefchyn-

bare wegen , welken de verwagt wordende Co-

meet hebben kan
,
gebruikt had ; dat die Comeet

dan, tuffchen den 14 en 15 September 1757, om-

trent de Lengte van6igr. in C^zzccr en een Noor-

der Breedte van omtrent 1 1 graden gehad zou,

jonnen hebben, en dal; men hem dienvolgens

dan, op dien tyd , niet ver van de Sterre ö, by

de hand van Caflor ^ zou hebben moeten zien,,

het welk al heel naby de plaats is, daar de laat-

fte Comeet tulFcben de gemelde 14 en 15 Sep-

tember l^ zien is geweeft; welke plaats, in i^/g«/«r

I en 2, met J wordt aangeweezen. Op dien zelfr

den tyd zou men, naar Fig. 3, de verwagt wor-

II. Deel. Rr 5 den-
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dende Comeet, volgens 't vlak van deEcliptica,

in de richtlinie /" hebben moeten zien, het welk

met de richtlinie van één dag vroeger , ?iXs aa

^

in Fig. 4, overeen komt; maar den ir O&ober

zou men den eerflgenoemden Comeet in de

richtinge hh gezien moeten hebben, het welk

zeer veel met de richtlinie n', in Fig. 4, met

dien dag overeenkomende, verfchillend is.

In dusdanige gevallen zou het weezen, dat

men uit één eenige Waarneeming van een Co-

meet zig zou konnen vergiffen in een vaflbefluit

te maaken, of het de Comeet, dien men ver-

wagtte, was of- niet. Want het is .zeker, dat

een andere Comeet, juill op dien tyd als hy wordt

waargenomen, in of byna hetSnypuntdcrfchyn-

bare wegen van dezen , en van dien welken men,

verwagtende is, zyn fchynbare Standplaats heb-

ben kan: waar uit dan volgt,- dat, fchoon men^

een Comeet, in de eerfte Waarneeming, op of

naby de zelfde plaats bevond, daar men een
bekenden Comeet behoorde te vinden, men dan

nog niet aanftonds volkomen vaft kan flellen,

dat het die bekende Comeet weezen zal: maar

dat, zo men de Standplaats van eenigen Co-

meet, de eerfle maal, bevond, merkelyk, 't

zy in Lengte of in Breedte , met de behoorlyke

Standplaats van een ander en bekenden Comeet

te verfchillen ; men dan wel vaft mag ftellen

,

dat het de bekende Comeet niet weezen zal.

Men zou op den laatftverfcheenen Gomeet

nog
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nog konnen aanmerken^ dat, wanneer dezdve,

in 't laatft van de maand Ju^ , of in 't laatft vau

de maand January^ in zyn Perihelium was geko-

men, dat men 'er dan, waarfchynlyk, in 't ge*

heel niets van vernomen zou hebben ; maar dat,

wanneer die Comeet den 15 of 16 November ia

't Perihelium gekomen was geweefl; , dat hy dan

veel digter aan de Aarde , en wel ter diflantie

van omtrent 8 deelen, dat is ^\ of t| deel vajti

der Zonne afiland, van den Aardkloot zou ge-

komen zyn, en dat men hem dan voor een kor*

ten tyd veel grooter , en met een groote fnel-

beid , mogelyk wel van 12 of 1 3 graden in liet

Etmaal , dat is omtrent als de dagelykfe eige

beweging der Maan ,^ omtrent de Sterren van

den Noordpool der Ecliptica voorbygaande ,
ge-

zien zou konnen Iiebben:. als ook, wanneer die

zelve Comeet op den 3 of 4 Jpril in 'c Perihe-

lium gekomen was; dat men hem dan omtrent

den II of 12 Mey nog oader by de Aarde, en

grooter, en met nog meerder fnelheid om-

trent den Pool der Ecliptica voorbygaande.,

had konnen zien 5 het welk men uit de be-

fchouwing van Fig. 4. ten naaften by , zonder

paffen of meeten, kan afleiden: zo dat men wel

vaft mag ftellen , dat 'er fomtyds Comeeten iii

het Naafte Punt van hunnen weg aan de Zon

komen , en binnen of buiten des Aardkloots Weg
voorby paffèeren , zonder dat ze van één eeni-

gen bewooner der Aarde gezien worden.

II. Deel. • DeS-
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Desgelyks kan men op den Comeet des Jaara

1682 aanmerken, dat^ wanneer dezelve by zyii

aanflaande nadering aan de Zon, omtrent den 23
of 24 Maart ^ in zyn Perihelium mogt komen, dat

hy dan in 't begin van Mey , omtrent op ^ deel

deel van der Zonne affland van de Aarde , dezelve

voorby zou gaan ; en dat hy zig dan voorna ara elyli

in de geweften, die ver bezuiden den Equinocr

tiaal gelegen zyn , zeer groot en met een fnelleu

voortgang zou moeten vertoonen : als ook dat,

by aldien hy omtrent het einde van November

zyn Perihelium bereikt, dat hy dan omtrent den

20 O&ober, op byna f deel van des Aardkloots af-

ftand vaa de Zon , de Aarde zou moeten nade-

ren; en dat hy dan ook, in eengroote gedaante

en met een fnellen voortgang, (doch ruim de helft

minder dan in 't voorfchreeven geval,) zuidwaards-

aan, en naar de Zon toe zou moeten loapen.

Maar ingevalle die Comeet in de MaandJ'w/y , of

in het voorfle van Augujius^ in zyn Perihelium,

komen mogt, dat hy dan in 't geval, van, lang

agter een, een bewolkte Lugt te hebben, wel zou

konnefi voorbygaan , zonder op die plaatfen ge-

zien te worden; het welk insgelyks mede uit

Fig, 3. ligtelyk af te leiden is.

VWWWWVWWV
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STERREKUNDIGË

BERICHTEN
VAN DEN Heer

NIKOLAAS STRUYCK.

I.

Wegens den Comeet^dic in September tf«06lober

. des Jaars 1757 is verfcheenen.

NA dat my, door den Heer Klinken-
berg, was bekend gemaakt, dat hy een

Comeet gezien had op den 16 September deezes

Jaars (^a) , waar van hy naderhand ook de ver-

dere Waarneemingen tot den 11 O&ober toe,

als mede de Bepaalingen van den Weg, dien hy

daar uit hadt beflooten , aan my behandigd

heeft i zo heb ik vernomen , dat deeze Comeet

ook in Engeland door den HeerBRADLEY,ea
verder in Vrankryk door verfcheide Sterrekun-

digen , als ook in Saxen en op meer andere

Plaatfen, was gezien. Toen ik op myn Come-

tarium , daar de Weg van den Comeet des Jaars

I68^ op gelleld was, de Standplaatfen van dee-

zen Comeet, volgens de eerlle Waarneemin-

gen, afpafte en vergeleek met den loop, dien

de

(a) In twee Brieven aan my uit A^nHaag gefclirceven

,

den 16 en 17 September 1757.

II. Deel.
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de Comeet van 1682 moed houden, zo befpeur-

de ik aanflonds, dat hec de zelfde Comeet niet

kon zyn, dewyl hy een geheel anderen koers

hield. Dit blykt nogdiiidelyker, wanneer men

de Theorie van de Wegen deezer twee Comeeten

met elkander vergelykc. De Heer Abt de £,A

Caille heeft my de Bepaalingen van den Co-

meet des Jaars 1757 toegezonden, zynde als

volgt.

1. 't Perihelium 5 2 graden 16 minuten in Leo.

2. De Inclinatie van den Weg, 13 graderi

9 minuten.

3. De Klimmende Knoop inScorpio^o^ gradeii

25 minuten.

4; De Comeet in 't Perihelium, den 11 Oclo-

ber, A . 1757, ten 9 uuren 36 minuten,

middeltyd van Parys.

5. De aflland tuffchen 't Perihelium en dè

Zon 34050 deelen , waar van 'er de mid-

delafftand, tuffchen de Zonen den Aard-

kloot, looooo bevat,
~

6. De loop, uit de Zon te zien, met de orde

der Tekenen.

Men zag den Comeet nog te Parys , op deii

14 O&ober. Indien ik nette Waarneemingen van

deszelfs Standplaatfen had gekreegen , zo zou ik

de moeite genomen hebben , van die te verge-

lyken met de Uitrekeningen , welke voortvloei-

jen uit de Theorie van den Weg: want, zulks

ge-
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gedaan zynde, kan men eerfl regt weeten, of

de Bepaaiingen goed zyn , dan of men die nog

moet verbeteren. Dit is nu de een- en -veertig'

fte Comeet, daar dat gedeelte van den Weg van

bepaald is, waar in wy dezelven met onze bloote

oogen kunnen zien, volgens de Ondcrftelling

,

dat hetzelve een Parabole zy.

2.

Wegens eenige nieuweVerheteringen in de berekening

van den Hemelsloop.

Dat de uitrekeningen in de Sterrekonft langs

hoe moeielyker worden , heeft zyn oorzaak daar

in , dat de voornaamfte Sterrekundigen zo vec-

le kleine ongelykheden vinden in het waarnee-

men aan den Hemel, in den loop van de Pla-

neeten , Komeeten , enz. ; dat iemand , die

zulks nagaat , daar over verwonderd moet ftaan

;

en nog heeft men die allen niet ontdekt. Om
hier van overtuigd te zyn ; behoeft men flegts

na te gaan, hoe veele Tafels 'er noodig zyn,

om alleenlyk die van de Zon en Sterren vaft te

ftellen ; gelyk blykt uit dat voortreffelykeWerk

,

't welk de Heer de la C aille te Parys, in

dit jaar 1757, in 't Latyn heeft uitgegeven, on-

der den lyxt\v2a\,yifironomicefundamentanoviJft'

mis Obfervationibvs flabilita : van het welke ver-

fcheide Exemplaaren doorhem, aan eenige A'
kademiën, hooge Standsperfoonen en Liefheb-

bers van de Sterrekonft, zyn vereerd. De ge-

il. DfiEt. mei-
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melde Heer heeft het daar niet by gelaten , maar

aan my , nu korthngs, het volgende gefchree*

ven (b').

;,,
Door de Waarneemingen , die aan 't eiri-

j, de van myn Boek zyn , heb ik berekend eene

„ Theorü van de Zon , welke genoegzaam vol-

5, doet; ook heb ik 'er Tafels van opgefteld^

5, die zeer uitvoerig en gemakkelyk zyn , daar

„ ik in gebragt heb vier nieuwe Mquatiën , te

3, weeren ; eene voor den ongelyken teruggang

5, van de Evennagtspunten , eene voor de wer-

j, king van de Maan , eene voor die van Jupiter

„ en eene voor die van Venus. De Som vari

„ deeze vier nieuwe iE.quatiën , is 51 Secunden.

j. Ik doe gemakkelyk zien , dat , by gebrek van

„ daar agt op te geeven en door eenige mislla-

^,
gen, die in de Grondgetallen der Tafelen van

,5 den Heer H all e y zyn , de misflag van die

5j Ta-

(i) In een Brief van den 16 November 17^7. Dus lui-

den de eigen woorden. J'ai eahiilé
^ Jur des Obfervatiom

'qui Jont a la fin de mon Livre ^ mie Theorie du Soleil ajjes

complettty (^ j'en ai drejjé des Tables fort amples ^ fort

emnmodes , ou j'ai introduit quatre nouveiles Equations

;

fcavoir ,
pour la Prccejfion inegale des Equinoxes, pour

l'a&ion de la Lune , pour celle de Jupiter & pour celle de

Venus : la fomme de ets quatre nouveiles Equations eji de

^ r Secondes , & je fais voir facilement
,
que ^faute d'y avoir

eu égard ^ par quelques erreurs des Elemens dans la Tdble

de Mr, Halley, l'erreur de fes Tables peut aller jufqnes a t'.

10'', Je pourrai faire imprimer us Tables enf«rmc de Sup^

plemens a mes Obfervations,
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^, Tafelen kan gaan tot 2 Minuten 10 Secun-

i,,
den. Ik zal deze Tafels kunnen laaten druk-

j,, ken en uitgeeven , als een Vervolg van myne

5, Waarneemingen."

Niets is nutter, dan dat men de ongelykheden

in den Loop van den Aardkloot kent; want^

zonder die regt te kennen , kan men in de bere-

kening van den Hemelsloop met geene zekerheid

voortgaan;

3-

Wtgens de Lengte van de Kaap de Goede Hopé^
op den Zuidhoek van Afrika.

Gemelde Heer de la Caille had my^ den
ip November 1754, een Brief uit Parys gefchre.

ven , waar in hy meldde, dat hy aan my de

Lengte van de Kaap gezonden had , en toen

riog meende , dat dezelve was 15 Graden 42
Minuten , beooflen de Meridiaan van Parys (a)'.

Dit was gegrondveft op twee Eklipfen der Satel-

lieten van Jupiter, die waargenomen waren, zo

aan de Kaap als te Parys: doch doorvergelyking

van twintig andere Eklipfen van de zelfde Satel-

lieten , naderhand op die beide Plaatfen waarge-

nomen, wordt thans de Lengte van de Kaap be-

vonden -te zyn 16 graden 8, of 16 graden 10 mi-

nuten beooften Paiys.

. BRIEF
(«) Vergelyk de nieuvjt Geographifcbe Ontdekkingen ^

irt inyii Werk , gedi-ukt te Amfterdam in 't Jaar 1753;

blËdz. 155, 156.

II. Deel. Ss



BRIEF
VAN

C. N.

AAN

M. H.

DIENENDE TOT BeRICHT VAN HET ON-
LAN&KS WAARGENOMEN

STEDEN- OF LANDSCHAP-HOUT.

MT N HEEK!
Met het zelfde recht, waarmede de Lief-

hebbers van Gefleenten' aan zommige Huk-

ken den naam gegeeven hebben van Dendrita^

Lapides Chorographici Florentini ^ en ^ufa;,

„ Boomfteenen, FlorentynfeLandfchap-Stenen,

„ [Steden-fleenen] en Zurend Stenen", noem ik

thans zulk Hout, in 't welk als gezichtjes van

Landfchappen en Stedetjes aan 't oog verbeeld

worden , Ligniim Chorographicum ^ „ Landfchap-

5, of Steden-Hout".

Ik ben 'er wel niet vreemd van, dat Kwajiige

gedeelten van flukken houts , op allerhande wy-

zen doorgezaagd , meermaalen verfcheidene foor-

ten van gezichtjes nitleveren zouden ; zullen-

de waarfchynlyk het nagemeld geval van ilfo»/r,

J. Schut alhier niet weinige lieden gaande maa-

ken.
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ken, om aïlerlye foorten van houten, op de

kwaftige plaatsjes ^ met de zaage te onderzoe-

ken; doch my is nog geen geval bekend , dat

iemand in het hout zoodanige gezichtjes van Ste-

den en Landfchappen aangetroffen heeft: waar-

om ik U wel heb willen dienen met een kort be-

richt van 't Nieuws ten deezen opzichte in on-

ze flad voorgevallen. Ik zoü myn verhaal, ge*

iyk gy uit de affpraak over het in plaat brengen

van eene der figuuren weet, met eene nette af-

tekeninge , zoo als die door de hand van den be-

roemden Konilenaar Tako Jelgersma voor my
reeds mL2iT het leeven omtrent voltooid was ^ be-

krachtigd, en met eene kleine DiJJertatie over

de Natuur-lpeelingen gepaard hebben, indien 'er

niet iets ware in den weg gekoomen, van het

welk ik U verflag zal doen.

In 't midden van November deezes jaars 1757

liet Monjr. Jooji Schut , meefler Schrynwerker hier

te Haarlem, de pooten afzaagenvan eenlloel van

Appelboomen-hout , welks zitting te hoog was^

Een der jongens met de afgezaagde pooten ipee-

iende^ zag aan eenen derzelven iets raars 3 by

welke gelegenheid het ftukje, dat andeirs ligtlyk

onder 't zaagfel en de krullen weggeraakt zou

zyn,in handen van den baas kwam j die heton-

gelyke van de zaagfneede met eene fchaave wat

weggenoomen hebbende , hét raare , 't welk dè

jongen eerfl: gezien had , mede in opmerking

nam; het welk hem dan voorts zoo bekoorde

j

' II. Deel. Ss 2 dal
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dut hy door het afzaagen van verfcheidene fchyf-

jes, zoo voor als achter de eerfte fneede , nafpoo-

ren wilde, hoe verre de tekenmg, welke hy in

't hout befpeurde , zig wel uitftrekte. Om kort

te gaan , hy zaagde toen en naderhand nog uit

het pootknopje van den floel, het welkzyn zoon

had in den zak geftooken , in het geheel tien fchy-

ven, ter dikte van eenen Daaler of daaromtrent,

welken allen (het een nochtans uitgebreider en

met meer fchyn van waarheid dan het andere)

eenige fchets vertoonden van Stedetjes of Ge*

zichtjes van Gebouwen. Daar zyn 'er onder, in

welken men op eenen affland zulke duidlyke ver-

beeldingen ziet van Kerken, Toorens, zoo groo-

tere als kleinere, en van eenen Wal of Vefling

voor de Stad ; dat men ze van verre waarlyk

voor tekeningen aan zou zien : inzonderheid nu,

naa dat baas Schut dezelven in vierkante Lyfljes

hulft-hout op eiken plankjes vaflge^ymd heeft;

waardoor hy egter de eene helft deezer voor-

werpen bedekt , en dus zekerlyk veel van het

fraay weggenoomen heeft.

Aartigishet, dat deeze Steden-gezichtjes als

in 't verfchiet verbeeld worden; aan 't einde van

een vry wel geproportioneerd Voorgrondje, het

welk op het eene fchyfje een Riviertje, opeen
ander vaft Land wil vertoonen. Een is 'er, met
de verbeeldinge van een Watertje voor de Stad,

in het welkeen Vlek gezien word, die, meteen

weinigje inbeelding, zoo gemaklyk als men dik-

wils
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wils met de wolken doet , tot de figuur te maa-

ken is van een roeifchuitje. Ik meene dat het

ook in 't zelfde ftukje was , dat Monfr. Schut my
berichtte zeer klaar, op de gewoone plaats, aan

eenen van de verbeelde toorens, als een uurwy-

zer te konnen zien, welke op half twee uuren

ftond ; doch myn gezicht , fchoon met een goed

Vergrootglas gewapend , was niet vatbaar voor

die ontdekkinge. Boven de verbeeldingen van de

fteedjes -is zéQi ordentelyk de fghets van een

Luchtje té' zien, anders gekoleurd dan al het an-

dere, en daar is van die ik bekeeken heb één

fchyfje , waarin , als 't ware , een Dageraad aan-

lareekt achter de Stad. Alle deeze fchetsjes zyn

bruin van koleur, doch licht en duiiler koomen

'er zoo wel geplaatfl; in voor, dat verlcheiden

van deeze tien plaatjes van verre gemaklyk voor

tekeningen aangezien kunnen worden , fchynen-

de uit de hand zekerlyk veel volkomener fchet-

fen te zyn , dan iemant zig , met den eerlkn

opflag, van hgt geen men doorgaands Natuur-

fpee/wg noemt , verbeelden kan.

De poot van den (loei was kegelagtig afloo-

pende gedraaid, en hier van daan is het, dat

de gemelde tien fchyfjes allen niet even groot

van omtrek zyn. Naar het grootfte, het welk

Monfr. Schut my kon laaten zien , was de te-

kening gemaakt van welker bezorging ik gefchree-

ven had ; 4och welke gy nu metter tyd (^als zyn-

de zy, ten eenemaai buiten myn weeten, opge-

II. D^EL, Ss 3 haald»
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haald^ en ik dus verlleeken van de mooglykheid

om dezelve U te zenden) in de Stukken van de

Hollandfche Maatfchappye der Weetenfchappen

krygen zult, nevens de negen anderen. Aan die

R'/aacfchappyfi had Monfr. iSc^«^ duizend guldens

geëift voor deeze tien fchyfjes, maar heden mor-

gen bericht hy my, dat de Maatfchappy , geene

verzameling maakende van Natuurlyke Voort-

brengfelen en Zeldzaamheden, tot den koop niet

bellooten had , doch de Schyfjes in plaat zou lak-

ten brengen om ze inhaare Stukken uit te geeven,

m JU 50^ ^
j^^

BLAD-
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Adders kunnen verfchei-

dejaaren zonder voed-
zel leeven, 279.

Aderlaating. Waarneemin-
gen omtrent derzelver uit-

werking. 175. Gefchil

daar over beflift. 176, Zy
verfnelt de beweeging van
'tSlagaderlyke Bloed. 182.

\^mjierdam. Aanmerking o-

ver het Regenbakwater,
aldaar 600

Appelboom. Deszelfs Infek-

ten. 429.
Aristoteles, Zyn Ge-

voelen aangaande de ver-

huizing der Zwaluwen.
186, 195. Hy ftelt de
Oijevaar onder de Vo-
gelen die zig 's winters

verbergen. 260, 281,
B.

Battery(Elektrikaale)door
F R A N K L I N gemaakt.

i?2, 144.

B E L L I N I Zyn Leerftuk o-

ver de Revuljie , bekrag-

tigd. 182.

Berkeboom. Deszelfs In fek-

ten. 442.
Bernacie. ZieGanzen-Moffel.
Beverwy^, Opneeming van

't getal der Menfchen al-

daar gefchied. 520. Be-

fluit daar uit opgemaakt.

521, 522.
^fZoar-Steenen , in Dieren

,

waar die gegenereerd wor-
den? 299. Menfchelyke
Bezoars , wat ? 298. Voor-
beeld f van een zodanigert

door een Vrouw geloosd

301 ~- 303. Andere Voor-
beelden. 305. Bewys dat
het niet dan Galfteenen
zyn. 308.

Blixem. Deszelfs uitwerkin-
gen verklaard, 159, 161,
162. Men zou die ! unnen
overtreffen door de Elek-
trikaale Fles. 570.

Bloedvinnen worden tot ryp-
wording gcbragt door de
Elektrifiteit, 566.

Bloedwateren is zeer gevaar-
lyk. 363.

Bloemen. Manier om dezel-
ven gedroogd in haare na-
tuur!yk e geftalte en
fchoonheid te bewaaren.
IJ. Geerftkorrels daar toe
gebruikt. i5.AnderGraan.
17. Zand beft bevonden.
19. Welke Bloemen daar
toe bekwaamft. 23. Waar-
neemingen daar omtrent
noodig. 24.

BoERHAAVE aangehaald.

181,317,355.357,358,
363, 554-

Boom (Onder een) is het
gevaarlyk tefchuilen voor
het On'.veder. 160, 241.
Welke Boomen meeft ge-
plaagd worden door In-

fektent 450. Boomftam,
met Ganzen-Moffelen , te
Scbeveningen aangefpoeld.

578.
Braadfpit. (Elektrikaal).

137, 144-
Braaken (Het). Deszelfs oor-

zaaTcen onderzogt. 86,
89, 93-

Brackenridge, Ver-
Ss 4 fchfei-



B L A D W Y Z E R.

fcheide Anmerkingen op

zyn Stellingen, ten opzigt

van de Geboorenen, Ge-

florvenen, en 't getal des

Volks te Lenden. 73.

Brandenetel. Derzelver In-

fekten. 440, 441.

£riel. Opneeming van 't ge-

tal der Menfchen aldaar.

517-
Brqeibakken en StookkaflTen.

JVlanierén om de Lugt' in

dezelvcn te ververfchen,

enz. 222 — 226.

B ü F F o K (lelt deUitdamping
in de Middelandfche Zee
te groot. 375. Hy ontkent

de dubbelde Stroomen.

378. Zyne Natuurlyke
Hillorie van de Katten.

535-541.
Euikfpieren. Derzelver wer-

king onderzogt. 91.

C.

CA I L L E (Abt D E L a) Zy
ne Bepaalingen van den

Weg des Komeets -van 't

Jaar1757.632.Zyn nieuwe
verbeteringen in de bere-

kening van den Hemels-
loop 633.

C A N T o N s manier om door
konft Zeilfteenen te maa-
ken van Staafjes Yzer.

451 — 460. Byvoegfel

daar omtrent. 461.

C A N T w E L i.sMiddel tegen

de Kinderpokjes. 356.

C A T E s B Y. Zyn berigt van
de Zwaluwen. 187, 211.

Cepbalopüs. Zie Kop Poot.

Cbermes, Welke Infekten dus

van L I N N « u s genoemd
worden? 421.

Chirac. Zyn denkbeeld

omtrent de oorzaak van
het Braaken, wedergelegd."

86, 89.

Comeeten. Zie Komeeten,
op de K.

Concha Anatifera is een foort

van Schelpworm. 287. Zie.

Ganzen-MolTel.
Cortex Peruv. Zie Kina,

Couchenillie. Infckt op de
Qpuntia of Indiaan fche

Vyg; 426. op de Braam-
boozen. 430.

D.

Daglicht vergeleeken by
Kaarslichc. 118. Dcs-

zelfs helderheid bepaald.

120.

Daubenton. Zyn Berigt

van de voornaamfte ver-

fcheidenheden der Katten.

523 — 534-
Derham aangehaald 412.

Diftel. Derzelver Infekten.

438.
ponder is minder op Zee dan
op 't Land. 163. Deszelfs

uitwerkingen in de Kerk
yan een Dorp in Gothland :

233. aan den Predikftoel.

235. Befchadiging van den
Predikant daardoor, hoe-

danig. 236. Waarneeming
aangaande een Man, die

van den Donder was gey

troffen, inVrankryk. 238.

Zyn Geneezing. 240.

Donderbuijen. Derzelver
Verfchynzelen verklaard,

153. Proefneeming daar

omtrent. 145, 155.
Dresden- Volktelling aldaar

gefchied. 516»
Druppelen Wai;ers, trekken

elkander aan. spi.
Edam
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27i(j?«.Volktelling aldaar ge-^ fchied. 519.

Eikenboom. Deszelfs Infek-

ten. 442,443.
Eklipfen van de Maan. Nieu-

we Manier om dezelven

waar te neemen , voorge-

fteld. 164—174.
Elektrifiteic. Nieuwe Proe-

ven en Waarneeming. om-
trent dezelve. 123— 144.

569 ,
575. Zy is dienflig toe

verklaaring van de On-
weersbuiien; i^j.vanhet
Noorderiigt. 159. Haare
nitwerkingen kunnen.door
Konft, toteenen on bepaal-
den trap vermeerderdwor-
den.

'S;
70. Naauwkeurige

Proefneemingen , omtrent
derzelver kragt op Lig-

haams-Kwaalen.'5'6 1—5^8.

Elektrizeeren , (Het) totge-
'-' neezing van Lighaams-

kwaaien, vereifcht een
kundige Eehandeliig.'sóS.

Elektrizeeren. (pejitive en
negative) Waar in dit ver-

fchil beftaa? 14?.

Elzeboom. Deszelfs Infek-

ten. 441.
EfTcheboom. Deszelfs In-

fekten. 449.
F.

fauna ^De) Sueeka aapge-

preezn. -409.

Fles (Elcktrikaale). Manier
om dezelve te laaden en
ontlaaden. 11?, enz.

Waar in derzelver kragt

van Schokking, of de oor-

zaak van den Stoot, dien

zy geeft ,
gelegen zy ? 1 3 .

2y kan Vuur aanfteeken,

•II. DXEL.

144. Verfcheide iFleflei^

by eikander gevoegd , kun-
nen een fchrikkelyke uit-

werking voortbrengen.

569 > 570. /

Flora , de fluiswaardin der
Bloedelooze Dieren ofln-

. lekten. 408.
Fr A N K L I N^ verdereProe-

ven en Waarneemingen
omtrent de Elektrifiteit.

11?— 144. Zyne Onder-
Hellingen tot een nieuw
Ontwerp, omde Verfchyn-
felenvan Donderbuijen te

verklaaren. i^*; .— 16;.

Zyne beantwoording van
eenige Vraagen' noopeiis

de P^lektrikaale Proeven.

569.

G.

Galkoortfen. Derzelver
Gevolgen. ^98 , ^99.

Gaifleenen. Waarneemin-
gen omtrent dezelven. 291— j 1 1 . In Welke Land-
ftreeJcen zy meeft voorko-
men?249.Zy zyn zeer ver-

fchillende in getal, groot-

te en figuur. 295. 296.
Waar zy uit beftaan? 297.
Of de fteenen , die men
fomtyds door't Fondament
looft, wezendlyk uit de
Galblaas kunnen komen.
;oif. Sommige Gaifleenen
branden niet. 307. Daar
zyn 'er zeer groot en hard
in de Galblaas gevonden
279» 509. Zy worden in

twee foorten onderfchei-
den. 310..

Ganzen-Molfel, Oorfprong
van dien naam. 577.
Groeijing en Voortteeling

Sï 5 van
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van dit Dier. ^79—^8 r.

Byzondere deelen van het-

zelve. ^8i. 58}. Deszelfs

Voetftuk, 58?. Schelp,.

584. Kop en Hoornen,
^i^. Tromp of Snoet eii

Bek. 586, 587. Het Lig-

haam gelykt naar dat van
een Oeftter. 587. Een
klein foort van Ganzen-
AIoITelen befchreeven

door Needham. jBj,

Geerftpuiftjes op de Kinder-

pokjes volgende. 5;6,
341. Hoe te behandelen?

Geographifch Werktuig
(Nieuw) uitgevonden, be-

fchreeven en afgebeeld

j'ï, }8. Manier om het
"•> zelve pas te zetten , te toet-

zen en te reftiliceeren. 46
.—49. Het is tot allerlei

oogmerken derLandmeet-
konft en Sterrekunde dien-

ftig. •?j. Hoe hetzelve te

gebruiken ? 54 — ^9.

•Gewrigts- verftyving is fomr

tyds geneeflyk door mid-

del vanElektrizeeren.56^,

Gezigt. Proeven over de

; Scherpte van hetzel ve. « 8

• — 122. Eindpaal des Ge-
zigts welke en hoe groot?

104, ictf , 1 10. In welk

een reden dezelve ftaat

tot den afftand des I.igts

van de Voorwerpen ? 116,

119.. Dezelve moet twee-

derieigefteld worden, ten

opzigt van den ftand der

Voorwerpen zelf. izf.

Tafel van de Eindpaalen

des Gezigts. 1»*.

Glas. Deszelfs eigenfchap,

ten opzigt van 't Elektri-

kaaie Vuur. 129 , 141. Het
vermogen tot den Schok
zit in heizelve. 1 } 1. Een
klein ftukje heefteen ver-

wonderlyke kragt, 1 40.

Grasl^ruiden. Derzelverln-
fekten. 416.

Gronovius. (L. Th),
Zyne Waarneem ingen om-
trent een nieuwlings ont-

dekt 2ee-Gewas. * 1 9—
221.

H.

Hair des Dieren is beter

en fraaier gekoleurd in

de Zuideiyke Landen. 53 1.

Ha LES. (Dr. Steven)
ZynBerigt wegens het ver-

verfchen van de Lugt in

Meloenbakken of Stook-
kaflen. zi» , enz,

Haller. (A. van) Zyne
Proefneemingen omtrent
de Aderlaating. 175 —
184. Zyne Waarneemin-
gen over een flim foort van
Kinderpokjes. ? i^— 348.
Zyn befchryving , hoe de
Meikfuiker in Zwitferland

gemaakt wordt. ^42.

Halley geeft reden van de
ongelykheid der Om'oo-
pen desKomeets van 168.*,

494. Hy fpreekt van des-

deszelfs nabyheid en mo-
gelyke werking op den
Aardkloot. 497. 4^18. Zyn
Tafel , van 't Sterven der

Menfchen, onderzogt. 78,
509, •^ip. Misllag inzyne
Tafelen van een Hemels-
loop aangewezen. 6 34.

Ha-
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HamerHaan kan in 't Yzer
ofStaalZeilfteenkragt ver-

wekken. 491.
Harpoeniers, Hoe verre zy in

ftaat zyn den Harpoen te

werpen ? 3.

Hartstogten.(bevveegingder)

Een voornaam voorbeeld

van de fchadelykheid daar-

van. 604.

Hazelaar. Deszelfs Infekten.

444 > 445-
Heineïsloop. Nieuwe Ver-

bencringen in ue bereke-

ning van denzelven , door

den Abt delaCaille
voorgefte'.d. 633.

HoFfMAN aangehaald. 340.

554. Zyn Berigt van de

bereiding van 't Zout, 375.

Hondsdolheid in een Menich
ontftaande , zonder te zyn

. gebeten of befmet. 604,

605.
Hout. Gezigtjes van Ste-

den ofLandfchappen daar

in gevonden. 636.

I.

Infekten ,
(Aahwyzing der)

die op veelerlei Boomen
> en Planten huisveften.

408 , enz. Verfcheide leg-

gen 's winters , als leeven-

loos, in een. foort van

Slaap. 193 , 199, 200, 201,

212. De Kennis derzelven

kan fomtyds dienen om de

natuur van Planten te ont-

dekken. 411, 412. Zy is

van algemeene nuttigheid.

413-
Italië. Getal derinwooneren

van verfcheide Steden

,

aldaar, 512 — 515.

II. D££L;

J-

Jigt (De) gaat ligtelyk tot

het Ko'.yk van Poiton

over. 602.

Journal Encydopedique,

Groote misflag daar in be-

gaan. 74.

K.

IT'aap de Goede Hope,'Der-

%. zelver netteLengte be-

paald. 635.
Kaarslicht, hoe totgelykheid

met het Daglicht te bren-

gen? 119-

Kamfer dienftig bevonden

tot Geneezing in een ge-

vaarlyk foort van Kinder-

pokjes : 338 , enz. tot hoe
verre noodig. 345. en

wanneer ? 364. Haar wer-

king befchreeven. 338.

Katten. Berigt van derzel-

ver verfcheidenheden.523
— 534. Verfchil tufTchen

de wilde en Huiskat-

ten. 325. Huiskatten van

verfcheide foorten. 528
_ -^31 , 541. Spaanfebe

Katten. 529. Kartbuizer

Katten. 530. Katten van
Angora. 531. Inwendige

deelen der Katten. 533 >

534. Hiftorie van het

verfchillend ras der Kat-

ten. 535—541- Katten

van . Perfie befchreeven.

537.. Die van de Ameri-

kaanfche Eilanden. 540.

Chineefche Kat met han-

gende Ooren. 541.

KEiszLERsReizen. Aan-

merkingen daar op ge-

maakt. 511—516.
Kerfenboom. Deszelfslnfek-

ten. 42 ö. .

Kina
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Kina. Dienftig bevonden in

een flimfoortvanKinder-
pokjes.352,355. Hoezy
werkt? 364.

Kinderen. Verfchil omtrent
het llerven derzelven tus-

fchen Brackenridge,
den Tafel van Halley
en de Ondervinding

,

opgemaakt door N.
Struyck. 72.

Kindeipokjes. Waarneemin-
gen omtrent dezelven.

335 — 366. Middelen om
die Ziekte in 't geheel

voor te komen , voorge-

fteid ,- 348 , 356. ten mm-
fte dienftig omhetkwaade
foort te verhoeden. 349.
Welke middelen fchade-

lyk? 337. Hoe het uitko-

men kan bevorderd wor-
den ? 328 , 351 , 357.
Nuttigheid van de Etter

der ryp^vordende Piiiften

te ontladen. 358. De Fe-

hris Secimdarta, of Etter-

koorts , maakt fomtyds
fchroomelyke Toevallen.

362,341, 358.HetBlocd-
wateren is zeer gevaarlyk.

363. Een flim Ibort van
Kinderpokjes op verfchei-

de Avyzen behandeld , en
totGeneezing gebragt.339

— 34Ö, 351 — 355, 364— 366. Een Geeftagtig

Uitflag, of Purperkoorts

,

volgt 'er fomtyds op. 341

,

346. Zwangere Vrouws-
perfoonen krygen altoos

een Miskraam na dePok-
je& 361.

Eiftje , om den loop der

dubbelde Stroonien Proef-

ondervindelyk te hewy-
zen. 384.

Klinkenberg heeft de
plaatfen befchreeven en
afgebeeld , daar de Ko-
meet van 1682. te verwag-
-ten zy. 497. Zyne Aan-
merkingen over den laatft

verfcheencn Komeet, be-

paaling van deszelfs Weg
en vergelyking met den
Weg des Komeets van 't

jaar 1682. 613 — 630,
Klip-Pokken. Wat? 576,
Kolyk van Poitou. Deszelfs

naams - oorfprong. 590.
Kentekenen , toevallen en
gevolgen. 592 — 595-
Naafte Oorzaak. 595 —

.

598. De Voorafgaande
Oorzaaken. 598 — 605.

Geneczing, 607. — 612.

Komeet van 't jaar 1680.

Hoe naa dezelve geweell

zy aan de Zon , aan des

Aardkloots en der ande-

re Planeeren Loopkrin-

gen. 497, 498. Wathy
op den Aardkloot zou
hebben kunnen uitwer-

ken. 498.
Komeet van 't jaar 1682.

Wanneer te verwagten ?

493. ZyneOmloopenzyn
ongelyk.493. Reden daar

van gegeven. 494. Be»

vreesdheid van fommi-

gen voor zyne werking op
den Aardldoot, waar uit

gefprooten? 497. zy is

ongegrond. 502. Onder-
zoek,hoe naby dezelve, op
't naaft , aan de Aarde zou
kunnen komen? 503. Hy
kan 'er zeer ver vai; af-

bly-



BLADWYZER.
blyven ^o< ,6^c. Grootte
van zyn Staart in de voor-
gaande Verfchyningen.

50^. Hy is de gene uiet,

dien men in den Herfft
van 't Jaar 17^7. heeftge-
zien. ",06. Bewys daar
van 6i<y , 6jz , enz.
Aanmerking op de aan-
ftaande Verfchyning van
den Komeet des Jaars

Komeet van 't jaar 1 7-^ 7.Des-
zelfs Standplaatfen waar-
genomen door D. Klin-
kenberg. 014— 617. Zyn
Weg daar door , van hem

,

uit den ruuwen bepaald.
618—6 ip.DeBepaahngen.
6*0. De Afgepalte Stand-
plaatfen.6 2 1 Vergelyking
met de te vooren reeds
bepaalde Komeeten, 62»,
en in 't byzonder met dien
van t jaar i6Bt.6i<; ,616.
Bedenking omtrent een
zonderling Verfchynzel

,

dat plaats zou kunnen ge-
had hebben. 627. Verder
overweeging van den laatft

verfcheenen Komeet. 629,
Bepaaling van deszejfs
weg door den Heer de
LA C AI LLE. 6jz.

Komeeten. Bedenkingen
waar zy toe kunnen die-
nen in het Wereld geftel.

501. Hunne Staart fchynt
uit opftygende Dampen
te beftaan. ^pp. Vergis-
fing die in de Waarnee-
ming van dezelven zou
kunnen plaats hebben.
éiH.Van eenenveertigder-
2elven zyn de Wegen-
JI. Deel.

thans , volgens de Theorie,
bepaald 6j?.

Kool. Derzelver Infekten.

Koper. Deszelfs, voortrefFe-
lykheid en agting by de
Ouden, ji?, 514. De
Scheikundigen hebben 'er
nooit eenig eigentlyk
Venyn in kunnen vinden.
3 1 6. Voornaame nuttig-
heid van deszelfs Tinktuur
en van het Water der
Koperbronnen.

5 1 7. Het
wordt

, zonder hinder , tot
Vaatwerk gebruikt. 322.
Door Zout en iuuren, al/
leen

, wordt het tot
Spaan fch Groen ge-
maakt.

J2-;: , }}j. Een
Koper gewicbtje

, on-
fchadelyk

, doorgellokt.
353. y^ant.

Koperen Vaatwerk. Onder-
zoek of deszelfs gebruik
fchadelyk voor de Ge-
zondheid zy? }i2

3 34.
Hetzelve is , op Gods he-
vel

, tot den Altaardienft
gebezigd, jij. Het wordt
door de Bierbrouwers en
Apothekers zonder nadeel
gebruikt: 322. 'ook tot
het rafineeren van de Sui-
ker. ?i?.Proefneemingen,
met daar in te kooken
Water , Bier , Melk, Wyn,
of Appelmoes

, Marmel?-
de, Vleefch, Vifch, Kof-

"

fy, enz. 32^ _ 3,0.
Sterk zout Water, op zig
zelf, fchynt alleen iets
van 't Koper, onder 't

^
kooken.te ontbinden. 525,
33'' Zuiver Water en

Vleefch-
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YleefclTnat kan 'er zonder
hinder in blyven flaan.^

3^2. Zuure of Zuuragtige
Vogten trekken 'er eenig
Spaatijcb Groen uit; j?j.

Kop-Poot {Cepbalopus) een
nieuwlings ontdekt In-

fekt, befchreevcn. 286.

Kwartels , Trekvogelen ge;
• naarnd. 109.

K'wikzilver wordt , door ont-

binding in Mineraale Zuu-
ren,wonderbaarIyk veran-
derd. 520.

L.
achen (Berigt van een
geweldig) tegen wil en

dank , deszeLfs gevolgen en
Geneezing. ^^ó— 560.

Leeuwenhoek aange-

L
haald. ^8d, ^88.

LievenheersHaantje, een In-

fekt. 430,4;?, 442,-^48.
Lighaamen (Sommige) zyn

uit zig zelf Elektriek , an-

deren nietElektriek. 14^,
1^7,148. Deeze uitdruk-

king verklaard. ?7'.

Lindeboom. Deszelfs Infek-

ten. 451,
L I N N .E u s. Hoe veel Ge-

zinnen hy ftelt vanZoSphy-
ta. 28-,-. Zyne rangfchik-

king der Plantgewaffen.
41C — 450.

LiJJhbon. Bedenking over de
Vollayliheid van die

Plaats. 516 , ^17.
Livorno. Getal des Volks , al-

daar, opgenomen. 513.
L o s B s Middel tegen de

Kindcrpokjes. 356. Zyn
gedagten over de oorzaak
van 't Bloedwateren. 365.

Lenden. Aanmerkingen op
de begrooting van 't getal

tal des Volks aldaar.

Lood. Water der Regenbak-
ken, daar mede befmet,
kan het Ko'yk vanPoitou
veroorzaarien , volgens
Dr. Tkonc HXN 600.

Lucea. Getal des Volks , al-

daar, begroot. 51^.
Lugt (De) is aan te merken

als een Magazyn van Elek-
trikaaieStofFe. 257, 258.

Zy is ui tzig zelfElektriek;

146. Al het Vuur , in de ge-

woone Elektrizeer Werk-
tuigen , komt uit de Lugt,
geenzins uit den Grond,
volgens leMonnier,
tegen 't denkbeeld van

Wa t s o n. 2^8. Proef-

neemingen omtrent de E-
lektrifiteit der Lugt. 25^.
Geheel droog zynde Lugt,
brengt de Elektrieke Stof

niet over , volgens Frank-
LTN. ^7J.

Lugtftroomen boven elkan-

der, tegenftrydig loopen-

de , door een Deurkozyn ,

tuffchen een warm en koud
Vertrek. 38^. Menkanze
ook aan 't Swerk waar-

necnlen. 398. Zyveroor-
za?j-;en Donder en Blixem.

'57-

M.

Maag (De) is aan de druk-

king der Buikfpieren

weinig onderhevig. 87 ,

90.

Maagkwaal (Zeldzaame) be-

fchreeven. 81.

Maal- en Keerftroomen ver-

klaard. 394— 396.
Maan. Nieuwe manier out

derzelver Eklipfen waar
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te neemen, voorgefteld.

164—174.
M A R c E L s manier, om door

konft Zeilfteenen te maa-
ken. 46^— 468.

Marsigli, (De Graaf)

heeft dubbelde ftroomen
opgemerkt in de Zee-eng-

te hyConJlantinapolen.^ !} t,

Maupertuis ftelt, dat de
Komeeten groote voor-

deelen kunnen toebren-

gen aan het Wereid-geftel.

Meetingen (De) om de ge-

daante des Aardkloots te

bepaalen , in 't werk ge-

field j verjorzaaken een
vreemd denkbeeld. 18. Of
dezelven overeenkomflig
te maaken zyn , onder-
zogt. ; I . De Meeting

,

in Vrankryk gedaan
,

fchynt verwerpelyk te

zyn. j;.

Melancholie is fomtyds oor-
zaak van het Kolyk van
Poitou. 604.

Melkfuiker of 't Eflentieele

Zout van Melk, is reeds
lang bekend geweeft. 541— ^^44. De manier van be-
reiding eerft onlangs tot

Volkomenheid gebragt.

545. Derzelver befchry-
ving. -74<f_^47, Eigen-
fchappen van dit Zout on-
derzogt. ^48 — 553. Des-
2elfs nuttigheid en ge-
bruik. 5^4, <;<i^.

Meloenbakken. Zie Broei-
bakken,

Meridiaan. Manier om de-
zelve af te bakenen op 't

vlakke Land. •? «. Coirek
II. DfiSL.

tie-Tafeltje > daar toe noo-
dig. i:8.

Metaalen (De) zyn nooit
fcherp of knaagende , dan
wanneer zy door eenig
Scheivogt zyn ontbonden
en tot een Zouto^Fitriool
gemaakt. 319, Dus ver-
anderen ook de allerheil-

zaamfte Metaalen in
fchroomelyke Vergiften.
;20 Doch alle Zouten of
Zuuren doen dit niet. ? 21.
Nieuwe overeenkomft tus-

fchen de Metaalen en 't

Water ontdekt ^71.
M I c H E L s manier , om

door konft Zeiifteenen te

maaken. 478 — 491.
Middel landfche Zee. Haar

oppervlakte 371. Haar
diepte. ;8o. Gefchilover
de ontlafting van haar Wa-
ter 569. Zy kan geen on-
deraardfchen zwelgkolk
hebben. 370. Menigte,van
't gene zy ontvangt, be-
groot. 372,37?. Ook de
veelheid van haare Uit-
damping. 37^. Bewys, dat
dezelve niet genoegzaam
zy om de Middelandfche
Zee te ontlaften 378,
Ander Ontwerp ter baan
gebragc. 380. Dit door de
Waterweegkunde ver-
klaard. 383 . en door Voor-
beelden opgehelderd,
384, enz.

Mieren , (De) leggen 's Win-
ters zonder beweeging. * 1 3.

Milanen. Getal des Volks
aldaar. ^14.

Miliaris. Zie Purperkoorts
of Geerftpuiftjes

.

Mik,
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Wilt. Aanmerkingen over

derzelver grootte. 9?.

Miskraam is een gevolg der

Kinderpokjes in zwangere

Vrouwen. j<5i
, ;66,

M o N N I £ R. (Le). Des-

zelfs Proeven over de E-

lektrifiteit derLugt; 242.

eerft genomen in Donder-
buijen; 14^ — i^» toen

met enkele overdryvende

Wolken ; 2^3. eindelyk

zelfs met de allerhelder-

fte Lugt. zfi.Befliiitdaar

. uit opgemaakt. 257.

Moskovie. Getal des Volks

in dat Ryk nader onder

zogt, 50S— 510.
N

A/apels. Bedenking over 't

getal des Volks in die

. Stad. s»4.
Natuur (De) doet niets te

vergeefs, 4<c.

N E E D H A M s befchryving

van de Concha Anatifera,

579 ,5^1, enz. Een klein-

der foort van hem ook

,

doch 't Duregte, dus ge-

noemd. 587, 588. Aant.

Newtons gevoelen we-
gens de Komeeten en der-

zelver ftaarten. 499 , 500,

Noorderlicht. Deszelfs oor-

fprong verklaard. 15Ü.

O.
Oijevaareni Onderzoek

waar dezelven over-

winteren. 260, enz. De
meefte Schryvers (lellen

dat zy , in den Herfll

,

' Zuidwaards vertrekken,

'c zy naar Afia of Afrika.

,61— 16^. Twyfelagtig-

heid van de be\\7zen dien

aangaande. 2itf — zjr.

Vermoedens dat zy zig,

gelyk de Zwaluwen, by
Vk''inter , elders onder 't

water verbergen. 27} —
277. Ondervindingen , die

zulks fchynen te beveili-

gen. 278 — i8i.

Olmeboom. Deszelfs Infek-

ten. 4io
Onweerswolken zyn fterk

geelektrizeerd. 247»

Oog. Deszelfs afïland van
de Voorwerpen , om oh-
derfcheidelykte zien, onr
derzogt door verljcheide

Proeven. 10^. enz. Ver-
fchildaar omtrent naar de
flerkte of aflland van hec

Licht, III, I 12, i\6.

Orbis muricatus. Zekere
Vifch, hoe die zig in 't

Water opheft en zinken

laat. 217.

Otters Welke Dieren. 6r,

61. Konft om dezelven le-

vendig te vangen, 63 Hoe
ze tam te maaken? 6^ . Hoe
op den Vifchvanft af te

rigten? 67.

P*

Darejis , uit het Kolyk van
Poitouont(laande,isniet

ligt te verklaaren ; ,607,

noch te geneezen. 612.

De verandering van Kli-

maat voert zulks fomtyds

alleen uit. 607. De Ge-
neezing is dikwils byna
onmogelyk. 611

Parys. Waarfehynlyke be-

grooting van 't getal der

Menfchen aldaar. i:ii,

Perfpiratie ,
(Verhindering

der) een voornaame oor-

zaak
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zaak van 't Kolyk vanPoi-

tou. 60;.

Petuntfe. Onderzoek wat dit

voor een StofFe zy. 217.

Planten. Rangfchikking der-,

zelven volgens Linn^us.
Twee -Mannetjes- 414 ;

Drie - Mannetjes , ^15;
Vier-4'7; Vyf-^I8;Zes-
422; Zeven- Agt- 42J

;

Tien-; 424; Twaalf- 425;
Twintig- 426 en veel-

Mannetjes- Planten. 431.

Twee machtige 2^2, en
vier - machtige Planten.

4^4. Rechte Broeder en
Halve-Broeder- 4H; ¥^^^'

Gezufter- 4} 6. en Zwa-
ger-Planten. 457. Eenhui-

zige 440; Tweehuizige,

446. Veelvoudiger- Echt,

449 . en Heimeiyker- Echt-
Planten. 450-

Plantaartige Wonnen. Wat?

Plantgewaflen (Welke)meeft
voorzien zyn met Infek-

ten? 45G.

Pleifter , onder Glas ge-

fmolten, maakt hetzelve

als Porfelein. 252.

Poolen van den Zeilfteen

;

hoe onderfcheiden zy ge-

noemd worden ?47p.
Popelier. Deszelfs Infek-

ten. 448.
Porfelein. (Ooilindifch) On-

derzoek wat' de Stoifezy,

daar 't zelve van gemaakt
wordt. 227—2} 2.

Pruimboom. Deszelfs In-

fekten. 427.
Puiften der Kinderpokjes

,

hoedanig en hoe diep zit-

II. Deel.

tende, volgens A. van
Haller. 347. Midde-
len om derzelver uitbot-
ting te bevorderen , wan-
neer zy ftaan blyven of
neerflaan. j?8, 551, ^^7.
Hartfterkend Drankje daar
toe. 3^2. Manier van de
ryp geworden Puiften
door of afte knippen ^58.
Blyk van de fcherpheid
des Etters in dezelven.

360. Middel om te maa-
ken dat zy het Aangezigt
niet fchenden. 359, 361,
36f,

Purperkoorts, volgende op
een geweldig Lachen, ge-
neezen. 555.

REAUMUR (de). Zj^n
Ondervinding noopens

het Pleifter, 231,

Rivieren (Groote). Hoe
veel Water zy ontlaften,

bere'Kend. 37i. 37?,374•
i^0JMe. Getal des Volks al-

daar, f 12.

Ruffifche Ryk. Getal des

Volks in 't zelve nader on-

derzogt. •508—510.

S.

SAVERYs manier , om door
konftZeilfteenen te maa-

ken. 463—478.
Schok of Stoot. (Elektrikaa-

le) Hoedanig die beft o-

vergebragt worde? 141—
143, 144. Men krygtze

ook , door een Yzeren
Stang, uit Donderwolken.
246 , 248. Derzelver wer-
king op 't Lighaam ver-

eifcht voorzigtigheid.fóf,

568.

Tt Scheur-
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Scheurbuik is een voornaa-
' me oorzaak van 't Kolyk
van Poitou. 607,.

Scliuira fprinkhaantje. 42 1,

4'>o, 447,
Sluis. Vertooning hoe het

' Water door de opgehaal-

de Schuif van de Schut-

deuren ftroomt. ?9j.
Sond. Dubbelde Stroomen

daar in waargenomen.^Sz,
Spp.anfch Groen is geenVer-
' gift maar een Braakmid-

del; 55J.
Spaan fche vlieg der Eiken,

444. der Popelicren ,448.

der Eflchen , 449. der

Viierboomen.4Z2. Op de

Kamperfoelie. 419.
Sp.i.anfche Zee ftroomt door

de Straat van Gibraltar

inv/aards. 367, enz. Zie

Welter-Oceaan.
Sparreboom. Deszelfs Infek-

ten. 445.
Springkever. Waarneemin-
gen omtrent denzelven.

399. Deszelfs fprong ver-

klaard. 40; , enz. De Af-

beelding, 407.
Steenen groeijen overal in

't Menfchelyk Lighaam.

291 , i<)z. Sommigen van

de Galblaas zyn met die

van de Waterblaas over-

eenkomft'g , ton opzigt

van hunne Schilfers. ? 10.

StookkalTen, Z^ie Broeibak-

ken.

Straat van Gibraltar.l De
Stroom, in denzelven,

gaat altyd inwaards. 368.

Veelheid van Water daar

door paffeerende, begroot.

373, Dubbelde ftroomen

in de Straat , door B u r-

FON ontkend. 378. Rewys
dat 'er dezelven zyn. 380,
38». Aan de kanten rigt

zig de Stroom naar Eb
en Vloed, doch niet in 't

midden. 392. Reden daar

van gegeven. 39^, 397.
Stroomen, die de een bo-

ven den anderen tegcn-

ftrydig loopen , zyn 'er

ontdekt in de Straas van
Gibraltar, in de Dardanel-

les en in de Sond, 380

—

381. Oorzaak daar van
Wiskonllig' aangetoond.

385,390. Ook die der Zy-
delingfche Stroomen. 392,

3 94 : en der Maal ofXeer-
ftroomen. 395.

Struyck. (Nik.) Zyne
Aanmerkingen over het

fterven der Kinderen. 7c.

Zyne Bedenkingen over
het einde , waar toe de Ko-
meeten kunnen dienen.

•<oi. Over het getal des

Volks in verfcheide Lan-
den en Steden. 507—-
516. Nieuwe Volktellin»

gen van hem uitgegeven.

S\6—^22. Sterrekundige

Berigten van hein. 631—:.

<5}6. Zyn Onderzoek hoe
naby de Komeet van i68i,

op 'tnaaft,den Aardkloot

zou kunnen voorbygaan.

^03.

Suiker van de Melk. Zie
Melkfuiker,

Suriname, Oorzaak van 't

Kolyk van Poitou aldaar.

6ci , 603. Toevallige Ge-
neezing. 607,

S u S.Z M I L c H. Aanmerkin-
gen
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' gen op zyne begrooting

van 't getal des Volks in

Rusland. -yeS—5:10.

Sydenbam, over de Kinder*

pokjes, aangehaald. 335,
338.

T.

Tandpyn gaat over door
'tElektrizeeren en hoe.

danig. 567.

Teerwater tegen de Kinder-

pokjes aangepreezen. 3 56.

T E R T R E (du.) Zyn Ver-

haal noopens
f
de Zwalu»

wen. 190—195. Zyn be-

fchryving van de Katten

,

die men op de Amerikaari-

fche Eilanden vindt. 540,

Tover -Schil dery, (Elektri^

kaale) 133.

Trekvogelen. Welke en
waarom dus genaamd, zop.

Tritons. Welk gellagt van
Dieren, by Linn^us,
576.

Tronchin. Zyne Ver-
handeling over het Kolyk
van Poitou. 585)— öii,

U.

Uitdamping (jaarlykfche)

van t Water. 371.
V.

VA L L e(P.d e l l A).Zyn
befchryving van dcPer-

fiaanfche Katten, .^jy,

Varnier. (Dr.) Zyne
Waarneemingen over de
Kinderpokjes. 3^^.

Venetië. VolkteUing aldaar.

Verlamming der Leden. Zie
Parejis

Viiren. Of dezelven Gehoor
hebben, onderzogt. 6.

ylocipokken (kwaadaartig-

fte). Derzelver aait en be-

II. Deel.

h'andeling. 339 , 34°. 3<5J».

Zy zyn leelyk in zeer vet-

. te Kinderen. 362,
Vonken. (Elektrikaale) Der-

zelver kragt. 161, 163,

566, 568, 569.
Vuur (Elektrikaal) is zeer

overvloedig in Glas. 129,
141. Het wordt door fom-
mige Lighaamen fterker

verzameld dan door ande-

ren. 147. Het vertoont

zig op,; de Zee by Storm»

148. Het huisveft in de

Lugt. 151,158,257. Het
bemint het Water, 146,
259. De Dampen worden
door hetzelve opgeheven.

149, Daauw en Mift be-

let deszelfs werking , of
verkryging uit de Lugt.

257, Sommige Wolken»
zyn 'er van bedeeld , an-

deren weinig of niet: 151,

152. Onweerswolken al-

lermeeft. 247. Het wordt
door alle verhevene , fpit-

fe en vrygeplaatfte Lighaa-

men , 'er uit getrokken :

160, 245. zelfs ook door

Horizontaa-l, laag by den

grond, vry gelegde Staa-

ven : ;i5i. en door Lighaa-

men van allerlei foort , op

een Pekkoek , in de open

Lugt geitel d. 252. Het
verfchilt weinig van ge-

meen Vuur. 160. Toeflel

van LE MoNNiER om
't zelve uit Donderwolken

te trekken : 244. als ook

om 't zelve op een tefla-

pelen. 246. Wanneer het

zigovervloedigfl: verfprei-

de? 248, 249, 252. Het
komc ook uit allerlei foort

T: 2 van
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van Wolken 253. zelfs

uit de heldere Liigt : 254,
maar wordt door zwaare
Daauw of Mift belet zig

^e openbaaren. 257. Ge-
fchil , of het niet of al uit

de Aarde komt. 258.
Waarneemingen van
Fraijklin dienaan-

gaande. 571. Metaalen
en V/ater zyn 'er alleen

volmaakte Overbrengers

van. 572. Deszelfs eigen

-

fchap nader onderzogt.

575-
Vuuring van 't Zeewater

door de Elektrifiteit ver-

oorzaakt wordende. 1 48.

Vygeboom. Deszelfs Infek-

_ ten. 449.
W.

"tVyalviAen. Werktuig om.W dezelven te fchieten,

voorgefteld. i. Befchry-

ving van 't zelve. 8.

Water en deszelfs Dam-
pen fluiten in zig, enver-
dooven het Elektrikaal

Vuur. 146, 150, 157, 259.
Water-In fekt. (Befchryving

van een onlangs ontdekt)
282-^ 290.

Waterpaflen (Manier van)
op 't Land. 54.

Watervrees , een Gevolg
van 't Kolyk van Poitou,

in zeker Geval. 604.
IVeenen. 't Getal desVolks al-

daar begroot. 515.

Wefter - Oceaan. Deszelfs

Water ftroomt op 't oog
door de Straat in de Mid-
dellandfche Zee. 367. 't

Is waarfchynlyk dat hy,
.^ in tegendeel , door eenen

laager Stroom , het Water

uit de Middellandfcbo
'Zee ontvangt. 377, 381.
Reden daar van gegeven.

384. Tegenwerping op-
geloH:. 387. Daar isaltyd

een Stroom in denzelven,

van 't Noorden naar 't

Zuiden , en waarom?
388.

Whistons gedagten over
de mogelyke uitv\^erking

van den Staart der Komee-
ten. 499.

Wiel zig zelf beweegende
door deElektrifiteit. 137.
Gebruik daar van. 139.

Wilgeboomen. Derzelyer
Infekten. 446.

Wiskunde. Misflagendaar
in , hoe nadeelig. gg.
Waar uit dezelven ont-

ftaan. 100. Zy zyn noo-
dig te ontdekken .en te

verbeteren. loi.

Wolken worden fomtyds te-

genftrydig door de Lugt
gevoerd. 398. Hoedanig
die, tegen elkander aan-

komende, fchitterkletfen.

153, 156.
W'jk. (de) Zie Beverwijk.

Wynen , zuuragtig of ver-

- valfclit , kunnen het Ko-
lyk van Poitou veroor-.

zaakcn. 598, 601.

Y.

Ys , uit zout Water,heeft

maar v^'einig Zouts in

zig. 388. Yswater ver-

mengt zig niet gemakke-

lyk metZeewater dat Ilerk

zout Is. 389. Ysbergen

hoe groot en zwaar. 389.
Zy dryven Zuidwaards.

388.

Yzer krygt een brandende
Ei-
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Éigenfchap door ontbin-

ding in Geeft van Salpe-

, ter. 3^0f'
Z.

Zee-gewas (Zeker nieuw-

ontdekt) befehreeven

en afgebeeld. 219—^221.
Zee-Hoornflek. (Gémeene)

Derzelver Eierneft ont-

dekt. 221.

Zeewater (Het) is by de

Poolen minder zout , dan

by de Linie. 387. Het is

in de Middellandfche Zee

zouter dan ip den Oceaan

en waarom? 388,

Zeilen (De Zeelieden) fnel-

ler naar de Linie toe dan

daar van af. 388.

Zeilfteenen (Artifieiéle)Ma-

nier van Canto n om
dezelve te maalién. 451.

460. Byvoegzel daar

omtrent. 461 •— 463-

Manier van Marcel.
•

;j.(55— 468. Manier van

Savery. 468 — 478.
Manier van M i c h e l l

met behulp van een Na-
tuurlyken Zeilfteen .-478

— 486. zonder denzelven,

met Yzeren Staven alleen,

486 — 491-
Ziertjes, Welke Infekten?

421.

Zon. Proportie van derzel-

ver halfmiddelyn tegen die

van den Loopkring der

Maan öm den Aardkloot.

498. .^<3?ït. Nieuwe verbe-

teringen in de berekening

van derzelverPlaats , door
den Abt DE la Caille.
634-

ZoöpLyta, volgens LiNN^ffius

:

IL D£EL.

derzelver Gezinnen. 285.

Z o R N I u s beftrydt de Ón-
dervinding van de. Over-
wintering derZwaluweh

:

214. als ook die*yan\|de
verberging der Oijèyl^rea
in het Water.' ij^." ^^,',

[
Zout. Befchryving van de

manier hoe 't zelve door
Uitdamping uit Zeewater ,

wordt gekreegen. 375 —
377. Het zoete Water
dampt alleen weg en laat

het Zout over, 378.
Zuuragtige Vogten , te veel

gebruikt , kunnen 't Kolyk
van Poitou veroorzaken.

602,
Zwaluwen. Onderzoek waar

dezelven overwinteren,

135. Schryvers die derzel-

ver vertrek of verhuizing

beveftigen 187— 190.An-
deren die zulks tegenfpre-

ken. 191— 194, Onge-
rymdheid van het algeme-

neGevoelen dien aangaan-

de, igö. Ondervindingen
dat zy zig 's Winters ver-

bergen , 't zy onder deAar-

de , ,201 , of in de Water-
poelen en het Riet : 204

,

205, 207, waar uit zy
fomtyds in menigte , met
Visnetten, zyn opgehaald:

208,281. zelfs van onder't

Ys.2i 6. Dit fluit geen on-

gerymdheid in. 212, 217.
LuTHERus geeft het op

,

als een bewys van deop-
ftandingderDooden. 213.
^an. Zyzyn ze'dzaam op
de Weftindifche Eilanden.
1 60. Amerikaanfche Zwa-
luw van Catesüy. 188,

.
Tt z 198,
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J98 . Afrikaanfchc , zeer

fraai gekoleurd. 189. Zin-

gende Zwaluw van MartU
nique, 193. Chineefehe

Zee-Zwaluw. i94.Neften

der EgyptifcheZwaluwen.

196. Zy zyn in Europa

vierderlei. i97« 209, Ee-

27 JU

ne Zwaluw gevonden iii

een ftuk Ys. 193,
Zwarte Zee. Hoe zy haar

Water ontvange en ont-
lafte?3 86. Hoe haare Zou-
tigheid onderhouden wor-
de? 391.
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